
 

 Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

  konaného dňa  13. 12. 2021 
 

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

Ing. Matej Čukan, Ing. Martin Drugaj, 

Ing. Ján Kamenský,  Miroslav Krčula,  

Adriana Muráňová, Ľubica Uličná,  

Marek Zachar, Stanislav Žiška 

Neprítomní: Ing. Ľubomír Belobrad 

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. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2022 

5. Návrh rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 + stanovisko kontrolóra 

6. Rozpočtové opatrenie č. 16/2021 

7. Menovanie knihovníka obecnej knižnice 

8. Schválenie textu do Kroniky za rok 2020 

9. Žiadosť o odkúpenie pozemku v majetku obce – Hubka Juraj 

10. Rôzne 

11. Interpelácie 

12. Návrh na uznesenie 

13. Záver 

 

K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia 

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

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

a OZ je uznášania schopné.  

 

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

a zapisovateľa zápisnice  

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula 

Návrhová komisia: Ľubica Uličná, Marek Zachar, Ing. Martin Drugaj 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 



Starostka predložila návrh programu obecného zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený 

zákonným spôsobom. Návrh programu bol jednohlasne schválený. 

 

Uznesenie č. 37/2021 

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: Ľubica Uličná, Marek Zachar, Ing. Martin Drugaj 

berie na vedomie 

určenie zapisovateľky: Júlia Illéšová 

a overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Ján Kamenský, Miroslav Krčula 

schvaľuje  

• návrh programu rokovania OZ  

 

Hlasovanie: za:     8 poslancov (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 

 

 

Starostka predložila návrh na zmenu programu obecného zastupiteľstva.  Program bude 

doplnený o bod vstup obce Liptovský Peter do združenia, ktoré organizuje každoročne  

oslavy SNP na Podbanskom. 

 

Uznesenie č. 38/2021 

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. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2022 

5. Návrh rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 + stanovisko kontrolóra 

6. Rozpočtové opatrenie č. 16/2021 

7. Menovanie knihovníka obecnej knižnice 

8. Schválenie textu do Kroniky za rok 2020 

9. Žiadosť o odkúpenie pozemku v majetku obce – Hubka Juraj 



10. Vstup obce Liptovský Peter do združenia, ktoré organizuje oslavy SNP na 

Podbanskom 

11. Rôzne 

12. Interpelácie 

13. Návrh na uznesenie 

14. Záver 

 

Hlasovanie: za:     8 poslancov (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 dve uznesenia, ktorými boli zrušené obidve 

obchodné verejné súťaže na predaj pozemku č. 609 a ostatné  a rodinných domov č. 44 

a 46 s tým, že v novom roku 2022 budú vyhlásené nové verejné obchodné súťaže a budú 

doplnené ich podmienky. 

V interpeláciách poslancov navrhol Ing. Ján Kamenský vybudovať v rámci priestranstiev 

obce oplotený výbeh pre venčenie psov a na sídlisko pridať kontajner na kuchynský odpad 

a p. Adriana Muráňová kontajner na exkrementy od psov do starej časti obce. Návrhy 

v súvislosti s venčením psov budú riešené v budúcom roku na jar. Kontajner na kuchynský 

odpad sledujeme a podľa potreby doplníme.  

 

Uznesenie č. 39/2021 

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

Zb.  o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

berie na vedomie 

informáciu o plnení uznesení 

 

Hlasovanie: za:     8 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ing. 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 2022 

 

Starostka predložila plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2022. Zasadnutia 

OZ sa podľa plánu uskutočnia v termínoch: 21. 2. 2022, 25. 4. 2022 a 27. 6. 2022. 

 

Uznesenie č. 40/2021 

 



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 v termínoch 21. 2. 2022, 25. 4. 2022 a 27. 6. 2022 

 

Hlasovanie: za:      8 poslancov (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 rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 + stanovisko kontrolóra 

 

Poslankyňa Adriana Muráňová sa informovala, či boli v rozpočte zohľadnené zvýšené 

ceny energií spotrebovaných na verejné osvetlenie od 1. 1. 2022. Keďže už v lete 2021 

bola uzatvorená zmluva na dodávku energií, má obec garantovanú cenu a v rozpočte sa 

vychádzalo  zo skutočného plnenia roku 2021 s 15% navýšením. 

Tiež sa informovala, na aký účel sú rozpočtované výdavky  na položke rozvoj obcí – 

mzdové prostriedky. Tieto sú rozpočtované na mzdu pre zamestnanca obce pre 

verejnoprospešné služby v obci, údržbu a čistenie verejných priestranstiev. 

Doteraz bola odmena vyplácaná prostredníctvom dohôd.  

 

Rozpočet obce na rok 2022 a výhľadový rozpočet na roky 2023 – 2024 bol zverejnený 

zákonným spôsobom po dobu 15 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 

Podľa stanoviska kontrolóra obce je predložený návrh rozpočtu obce pre rok 2022 

vyrovnaný a zabezpečuje financovanie základných funkcií obce pri výkone samosprávy aj 

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

 

Uznesenie č. 41/2021 

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 2023– 2024 

- stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2022 - 2024 

 

II.  schvaľuje 

a) návrh rozpočtu na rok 2022 v celkovej sume: 

Bežný rozpočet 

- príjmy 578 878,- € 

- výdavky                           527 845,- € 

Kapitálový rozpočet 



- príjmy 50 000,- € 

- výdavky            170 000,- € 

 

Finančné operácie 

- príjmy    110 767,- € 

- výdavky                       41 800,- € 

 

Rozpočet spolu 

- príjmy 739 645,- € 

- výdavky 739 645,- € 

 

 

 

Hlasovanie: za:     8 poslancov (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 Rozpočtové opatrenie č. 16/2021 

 

Starostka predložila návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 16/2021. 

Bežné príjmy budú navýšené príjmami z podielových daní vo výške 6.000,- €. 

Navýšené výdavky na kontajnerové státia sú kryté zvýšenými príjmami z podielových 

daní vo výške 6000 €. Podľa posledných prepočtov by príjem z daní mal byť ešte vyšší. 

Zo štátneho rozpočtu boli získané príjmy za uskutočnené testovanie na ochorenie 

COVID-19 vo výške 21 955,- €. Z týchto prostriedkov sa hradili výdavky na materiál 

súvisiaci s covid-19 -ochranné a dezinfekčné prostriedky a náklady súvisiace s testovaním. 

Uhradené z nich boli aj náklady na úradné tabule pred budovou kultúrneho domu. 

Predpokladáme, že zostatok týchto štátnych prostriedkov bude ku koncu roka vo výške 

cca 5 500,- €. Z dôvodu potreby zúčtovania použitia prostriedkov zo ŠR je v rozpočtovom 

opatrení navrhnuté presunúť ich do kapitoly 06.4.0 – verejné osvetlenie a zúčtovať 

použitie na elektrickú energiu do VO vo výške 5 500,- €. 

Uvedeným rozpočtovým opatrením dôjde k zvýšeniu celkových príjmov o 6 000 € 

a zvýšeniu celkových výdavkov o 6000 €. 

 

Uznesenie č. 42/2021 

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 

a) rozpočtové opatrenie č. 16/2021  

 



Hlasovanie: za:     8 poslancov (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 Menovanie knihovníka obecnej knižnice 

  

V zmysle Štatútu obecnej knižnice obecné zastupiteľstvo menuje knihovníka obecnej 

knižnice. 

Knižnicu vedie p. PhDr. Branislava Gajdošová, ktorej menovanie bolo obecným 

zastupiteľstvom jednohlasne schválené. 

 

Uznesenie č. 43/2021 

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

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

 

schvaľuje 

a) menovanie p. PhDr. Branislavy Gajdošovej za knihovníka obecnej knižnice  

 

Hlasovanie: za:     8 poslancov (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 Schválenie textu do Kroniky za rok 2020 

 

Kronikárka obce p. Ľubica Uličná predložila k schváleniu text do Kroniky obce za rok 

2020. Poslanci jednohlasne súhlasili so zapracovaním predloženého materiálu. 

 

Uznesenie č. 44/2021 

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

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

 

schvaľuje 

a) text do Kroniky obce za rok 2020  

 

Hlasovanie: za:     8 poslancov (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. 9 Žiadosť o odkúpenie pozemku v majetku obce – Hubka Juraj 

 

P.  Vladimír  Uličný, Viera  Čiliaková  a  Jana Uličná  požiadali  o odkúpenie  pozemku 

parc. č. KNC 2860/5  o výmere  86 m2 a  parc.  č. KNC 2860/6 o výmere 25 m2 pri 

rodinnom dome č. 192. Predmetný pozemok je v blízkosti rodinného domu č. 192 a bez 

tohto pozemku by nebol možný prístup k rodinnému domu. 

Odpredaj bol schválený uznesením č. 23/2021 zo dňa 30. 08. 2021. 

Kataster však zmluvu o odpredaji nezavkladoval, prerušil konanie 1. 12. 2021, nakoľko 

rodinný dom č. 192 bol odpredaný novému vlastníkovi. Do 30 dní od prerušenia je 

potrebné dať do súladu údaje v zmluve s údajmi z katastra a pozemok predať novému 

majiteľovi rodinného domu, vypracovať dodatok k zmluve, kde novým nadobúdateľom 

tejto parcely bude súčasný vlastník rodinného domu č. 192, čiže Juraj Hubka, bytom 

Liptovský Hrádok, Dovalovo 614 za takých istých podmienok a za takú istú cenu. 

 

Uznesenie č. 45/2021 

 

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 

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovský Peter                                                         

1/schvaľuje  predaj majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že ide o pozemok predstavujúci 

priľahlú plochu k stavbe vo vlastníctve nadobúdateľa a pozemok svojím umiestením 

a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Konkrétne predmetom schválenia 

obecným zastupiteľstvom je pozemok v obci Liptovský Peter o celkovej výmere 111 m2,  

vytvorený z pôvodnej „E“ KN parc. č. 1118/25, výmera 468 m2, orná pôda,  zapísanej na 

LV č. 431, zameranej geometrickým plánom zo dňa 8.4.2021, č. 35162431-50/2021, 

vyhotoveným  Jaroslavom Durišom, geodetické a kartografické práce, Matúškova 556, 033 

01 Liptovský Hrádok overeným Okresným úradom  Liptovský Mikuláš, katastrálnym 

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

Parcely registra „C“ 

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

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

 

 

2/ Kupujúcim je: a/ Juraj Hubka,  nar. 21. 11. 1963, trvalý pobyt Dovalovo 614, Liptovský 

Hrádok  

                                   

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



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

vypracovaného znalcom Ing. Miroslavom Todákom, zo dňa 25.05.2021 zapísaného pod č. 

112/2021 znaleckého denníka, vo výške  

a. Za CKN parc. č. 2860/5 ..................1053,- Eur, 

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

 

 

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

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

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

domu s. č. 192 v Liptovskom Petre vo vlastníctve nadobúdateľa a bez nadobudnutia 

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

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

odpredaj pozemku v cene podľa znaleckého posudku 

 

Hlasovanie: za:     8 poslancov (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 Vstup obce Liptovský Peter do združenia, ktoré organizuje oslavy SNP na 

Podbanskom 

 

Starostka informovala prítomných o možnosti vstupu obce do združenia, ktoré 

každoročne organizuje oslavy výročia Slovenského národného povstania na Podbanskom. 

Osláv sa zúčastňujú takmer všetky okolité obce, mestá Poprad, Liptovský Mikuláš, 

Liptovský Hrádok. Oslavy sa pripravujú spolu so Zväzom protifašistických bojovníkov. 

Každý rok organizuje oslavy iná obec.  Združenie vzniklo v roku 1997, vtedy bolo členom 

mesto Liptovský Hrádok  a niekoľko obcí, postupne pribúdali ďalšie obce a mestá. 

Z členstva nevyplývajú žiadne poplatky. Po poslednom dodatku je organizovanie 

programu osláv rozvrhnuté do roku 2028 a potom by  pravdepodobne mohla organizovať 

oslavy obec Liptovský Peter, prípadne iný pristupujúci subjekt. 

 

 

Uznesenie č. 46/2021 

 

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 



Aktívny vstup obce Liptovský Peter do združenia oblastného výboru protifašistických 

bojovníkov v Liptovskom Mikuláši a Poprade a zástupcov tatranských a podtatranských 

obcí a miest a Štátnych lesov TANAPU, ktoré každoročne organizuje regionálnu pietnu 

spomienku pri pamätníku SNP na Podbanskom s účinnosťou od 1. januára 2022 

 

Hlasovanie: za:     8 poslancov (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 Rôzne 

 

- starostka informovala prítomných poslancov, že bol zrušený transparentný účet, ktorý 

bol zriadený pre bytový dom č. 7 postihnutý požiarom strechy.  

Na účet bolo vyzbieraných 4.650,- €. Z týchto prostriedkov bolo uhradených na 

projektovú dokumentáciu a statický posudok 813,- €, poplatky banke predstavovali 30,40 

€, prijatá bola mylná platba vo výške 120,- €, ktorá bola na žiadosť majiteľa zaslaná bankou 

naspať, keďže uhradil platu 2-krát. Zostatok finančných prostriedkov vo výške 3.685,80 € 

bol odvedený na účet fondu opráv bytového domu. Vlastníci bytov v bytovom dome 

požiadali o refundáciu, preplatenie faktúry, predložili kópiu faktúry, na základe čoho bol 

zaslaný celý zvyšok transparentného účtu na účet bytového domu. 

- starostka informovala o ukončenom súdnom spore s firmou TREOS s.r.o., Liptovský 

Mikuláš, ktorá realizovala stavbu „Zníženie energetickej náročnosti polyfunkčnej budovy 

obce Liptovský Peter“ v rokoch 2019 – 2020 o zaplatenie sumy 59.598,54 eur s prísl. ako 

práce naviac. Žaloba podaná firmou TREOS s.r.o., Liptovský Mikuláš proti Obci Liptovský 

Peter bola na prvostupňovom súde v plnom rozsahu zamietnutá. 

 

K bodu č. 12 Interpelácie 

 

Ing. Martin Drugaj 

- ohodnotil pozitívne rekonštrukciu obecnej knižnice 

 

Marek Zachar 

- informoval sa či by bolo možné presunúť kontajnery na odpad spred bytového domu 

bližšie ku plynovej kotolni, čím by mohli vzniknúť parkovacie miesta 

 

Ľubica Uličná 

- informovala sa, ako pokračuje realizácia zberného dvora 

 

Adriana Muráňová 

- upozornila na potreba posypania  komunikácií v obci, nakoľko sa vytvorili šmykľavé 

plochy 



 

K bodu č. 13  Návrh na uznesenie 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie. 

 

K bodu č. 14 Záver 

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a za ich celoročnú prácu a popriala prítomným 

pokojné Vianoce a šťastný nový rok.  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 18.15 h. 

Zapísala: Júlia Illéšová 

  

 

             Ing. Anna Papajová 

                           starostka 

 

Overovatelia: 

Ing. Ján Kamenský 

Miroslav Krčula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha: 

 Starostka Obce Liptovský Peter 

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

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 16/2021 

Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter, konané dňa 13.12.2021 

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 finančných operácií  a povolené prekročenie a viazanie 

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

Bežné príjmy: 

41-110 Dane z príjmov a kapitálového majetku    +6 000 € 

C e l k o m  +6 000 € 
 

Bežné výdavky: 

41-05100-630 Tovary a služby (prístrešky na kontajnery) +6 000 € 

111-02200-630 Tovary a služby (materiál covid) -5 500 € 

111-06400-630 Tovary a služby (energia verejné osvetlenie) +5 500 € 

C e l k o m  +6 000 € 
 

Ing.  Anna Papajová, v.r. 

                                                                                                            starostka  
 

V Liptovskom Petre dňa 08.12.2021 

 

Komentár: 

Navýšené o výdavky na kontajnerové státia sú kryté zvýšenými príjmami z podielových daní vo výške 6000 

€. Podľa posledných prepočtov by príjem z daní mal byť ešte vyšší. 

Príjmy zo štátneho rozpočtu získané za uskutočnené testovania na ochorenie Covid-19 boli vo výške 

21 955,- €. Z týchto prostriedkov sa hradili výdavky na materiál súvisiaci s covid-19 -ochranné a 

dezinfekčné prostriedky a náklady súvisiace s testovaním. Uhradené z nich boli aj náklady na úradné tabule 

pred budovou kultúrneho domu. Predpokladáme, že zostatok týchto štátnych prostriedkov bude ku koncu 

roka vo výške cca 5 500,- €. Z dôvodu potreby zúčtovania použitia prostriedkov zo ŠR navrhujeme presunúť 

ich do kapitoly 06.4.0 – verejné osvetlenie a zúčtovať použitie na elektrickú energiu do VO vo výške 5 500,- 

€. 

Uvedeným rozpočtovým opatrením dôjde k zvýšeniu celkových príjmov o 6 000 € a zvýšeniu celkových 
výdavkov o 6000 €. 


