
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

 konaného dňa  17. 05. 2021 
 

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. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2021 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o dotácii na prevádzku, mzdy a správu 

MŠ a ŠJ Liptovský Peter 

6. Návrh na prerokovanie platu  starostky obce  

7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 

8. Rôzne 

9. Interpelácie 

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver 

 

K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia 

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

Privítala všetkých prítomných. Starostka konštatovala, že počet prítomných poslancov je 9 

a OZ je uznášania schopné. 

 

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

overovateľov a zapisovateľa zápisnice  

 

Overovatelia zápisnice: Marek Zachar, Stanislav Žiška 

Návrhová komisia: Miroslav Krčula, Ľubica Uličná, Ing. Ján Kamenský 

Zapisovateľka: Júlia Illéšová 

 

Starostka predložila návrh programu obecného zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený zákonným 

spôsobom. Návrh programu bol jednohlasne schválený. 

 

Uznesenie č. 1/2021 

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: Miroslav Krčula, Ľubica Uličná, Ing. Ján Kamenský 

berie na vedomie 



určenie zapisovateľky: Júlia Illéšová 

a overovateľov zápisnice v zložení: Marek Zachar, Stanislav Žiška 

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. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2021 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o dotácii na prevádzku, mzdy a správu 

MŠ a ŠJ Liptovský Peter 

6. Návrh na prerokovanie platu  starostky obce  

7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 

8. Rôzne 

9. Interpelácie 

10. Návrh na uznesenie 

11. 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. 2/2021 

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:     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 Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2021 

 

 

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok bol zverejnený zákonným spôsobom. 

Prítomnými poslancami bol jednohlasne schválený. Tvorí prílohu zápisnice. 

 



Uznesenie č. 3/2021 

 

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 kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2021 

 

 

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 dotácii na prevádzku, mzdy 

a správu MŠ a ŠJ Liptovský Peter 

 

Starostka predložila návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o dotácii na prevádzku, 

mzdy a správu MŠ a ŠJ Liptovský Peter. VZN určuje výšku a účel použitia dotácie na 

prevádzku, mzdy a správu objektu materskej školy a školskej jedálne na území obce v roku 

2021. Výška dotácie je určená v sume 2634,28 € ročne na jedno dieťa, čo predstavuje pri 

počte detí 33 ročnú dotáciu  vo výške 86.931,24 €. 

 

Uznesenie č. 4/2021 

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. 1/2021 o dotácii na prevádzku, 

mzdy a správu MŠ a ŠJ Liptovský Peter 

 

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 na prerokovanie platu  starostky obce 

 

Starostom obcí a primátorom miest patrí minimálny plat určený podľa § 3 odst.1 a § 4 

ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v platnom znení. Plat je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 

v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za 

predchádzajúci kalendárny rok a príslušného násobku. Starostovia sa zaraďujú do 9 platových 

skupín podľa počtu obyvateľov obce.  Naša obec patrí do platového stupňa 3, počet 

obyvateľov od 1001 do 3000 obyvateľov, koeficient predstavuje číslo  2,2. 

Podľa § 4 odst. 2 citovaného zákona môže obecné zastupiteľstvo starostovi zvýšiť plat 

do výšky 60 %. 



 Poslanci obecného zastupiteľstva prehodnotili výsledky práce, ktoré boli prospešné pre 

chod obce a to pri zabezpečovaní a napĺňaní originálnych a prenesených kompetencií obce, 

úspešnosti pri získavaní finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov. Dopad 

vykonávanej činnosti sa odzrkadlil aj na priaznivých výsledkoch hospodárenia. Veľmi pružne 

sú riešené všetky situácie vznikajúce počas obdobia koronakrízy, zabezpečované je testovanie 

obyvateľov v dočasnom odbernom mieste zriadenom obcou. Riešené sú problémy, spory, 

potreby a požiadavky obyvateľov s ohľadom na ich aktuálnu životnú a rodinnú situáciu.  

 

Pani poslankyňa Adriana Muráňová uviedla k navýšeniu platu nasledovné pripomienky - 

citujeme: 

„Rapídne sa znížil príjem obce z podielových daní a bude to pretrvávať pravdepodobne aj 

najbližšie roky, preto obec zobrala úver vo výške. 22.630,- €. Kvôli poklesu príjmov obce sa 

zvýšili dane a poplatky v obci. Ďalej máme úver vo výške 33.000,- € na kosačku a výška 

rezervného fondu je najnižšia za posledných 10 rokov. Napríklad v r. 2017 bolo 150.712,-€ 

a v roku 2020 bolo 59.516,- €.  

A teraz mimo takisto sa toto isté dialo v aprílovom zastupiteľstve aj v našej takej podobnej 

obci  a to v Liptovskej Porúbke. Tam si dokážu za rok ušetriť do rezervného fondu, je to 

v zápisnici, 100.000,- €. Majú na rezervnom fonde vyše 200.000,- €. A starostka jej návrh na 

zvýšenie platu  neprešiel.  

Bohužiaľ je taká situácia ako je, uvedomte si, že tým, že máme nejakých 59.000,- € na 

rezervnom fonde,  ktoré sa tam vytvorili aj preto, lebo sú tam zarátané aj práce naviac, ktoré 

ešte možno vyplynú  na kultúrnom dome, hlavne tie čo sme schválili myslím, takže tam by 

mala byť rezerva, na to sa tam ráta,  aspoň podľa rozpočtu 16.000,- € na kapitálové výdavky,  

možno na nejaké parkoviská a tak sa bude čerpať z rezervného fondu a vlastne sme v mínuse. 

Keď si porátam tie úvery čo máme dokopy je vyše 50.000,-€. Takže je na vás, aby ste sa 

k tomu chovali zodpovedne. Mne nejde o pani starostku to nie je osobné. Ale jednoducho vám 

tu stále dávam, aj vtedy na zastupiteľstve som vám dala čísla a fakty. Takže máme na 

rezervnom  fonde 59.516,- €. Je to 10.000 ročne z rozpočtu navýšenie. Bol už rozpočet 

navýšený na mzdy na rok 2021 o 13.000,- s tým že to som bola akože spokojná, lebo som 

myslela, že tam bude zaplatený človek, ktorý vlastne sa bude starať o tú zeleň v obci, tak ako 

sme sa rozprávali. Žiadny človek sa nenašiel takže teraz možno tých 13.000,- rátame skôr na  

toto, ale ja si myslím, že taký človek nám v obci chýba. Môže sa stať že nám niečo pukne, 

možno kotolňa alebo v dome smútku alebo na bytovkách obecných alebo na požiarnej 

zbrojnici, veď my už nemáme pomaly žiadnu rezervu. Príjmy budú stále klesať, podielové 

dane budú po tomto kvôli korone zase nižšie. A v tom rezervnom fonde ja myslím je ten úver 

zahrnutý. Lebo to je prebytok akože prebytok z hospodárenia. Minulý rok sme brali úver 

takže je tam zahrnutý aj ten úver. Bol výhodný, ale nemuseli sme si ho zobrať, nemáme na to, 

aby sme sa rozhadzovali“. 

 

Ing. Martin Drugaj – šetriť  na ľuďoch je to najhoršie, čo môže byť, takže ak chceme šetriť, 

môžeme inde, ale určite nie na ľudských zdrojoch. 

 

Starostka doplnila nasledovné informácie: 

- Podielové dane neklesli tak, ako sa očakávalo, celkom sa nám darí napĺňať rozpočet 

a využili sme všetky možnosti, aj bezúročný úver sme zobrali, vtedy to bolo obciam 

ponúknuté naozaj bez úrokov a dokonca bolo avizované, ešte to nie je schválené, že sa 

obciam tieto bezúročné úvery odpustia a budú to brať ako dotáciu.  

V rezervnom fonde máme menej, boli časy, keď sme mali aj 300.000,-, ale vedeli sme, na čo 

ich chceme použiť a za minulý rok máme výsledok hospodárenia  vyše 60.000,- €, zase sa 

nám rezervný fond zvýši. 



Uznesenie č. 5/2021 

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

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

 

schvaľuje 

zvýšenie minimálneho platu  starostky o 20 % s účinnosťou od 1. 6. 2021 

 

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

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

Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  1 poslanec (Adriana Muráňová) 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 7 Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 

Starostka predložila návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021 

Rozpočet je potrebné upraviť z dôvodu vyúčtovania za spotrebované energie – preplatku za 

plyn v materskej škole a nedoplatku za elektrickú energiu v požiarnej zbrojnici. 

 

Uznesenie č. 6/2021 

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 

rozpočtové opatrenie č. 3/2021 

 

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 Rôzne 

 

Starostka informovala prítomných so zámerom odpredaja nehnuteľností – rodinných domov 

a pozemkov vo vlastníctve obce. Stanovené budú podmienky obchodnej verejnej súťaže 

v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva a bude predložený zámer na odpredaj 

pozemkov a rodinných domov na schválenie OZ. 

Zasadala stavebná komisia, ktorá sa zaoberala žiadosťou firmy J.M.H. Liptovský Hrádok 

z dôvodu zmeny účelu polyfunkčnej budovy. Tvar budovy má ostať zachovaný, len využitie 

vnútorných priestorov plánujú zmeniť na bytové účely a mal by vzniknúť bytový dom. 

Navrhujú 12 bytov a polyfunkčný priestor – obchod.  

Stavebná komisia navrhla obmedziť počet vzniknutých bytových jednotiek, aby prudko 

nestúpol počet obyvateľov bývajúcich v uvedenej lokalite. Miestna komunikácia  nie je 

dostatočne široká, aby tadiaľ prechádzalo veľké množstvo osobných automobilov. Stavebné 

povolenie je vydané, pôdorys budovy, výška, príjazdová komunikácia, všetko je schválené 

a v stavebnom zákone nie je žiadne ustanovenie, ktoré by mohlo stavbu zastaviť. Riešením je 

len dohoda, aby sa obmedzil počet bytov. Členovia stavebnej komisie navrhli namiesto 12 

malometrážnych bytov 8 veľkometrážnych, luxusnejších bytov, do ktorých by prišli bývať 

ľudia na viac rokov a kúpili si to ako investíciu na trvalé bývanie. Tým by sa znížil počet 

ľudí, počet áut aj miest na parkovanie. 



- p. Bohuslav Čatloš požiadal o odkúpenie pozemku kvôli zarovnaniu pozemku v jeho 

vlastníctve. Pozemok je na verejnom priestranstve, je potrebné zameranie geodetom tak, aby 

oplotením nedošlo k obmedzeniu ostatných občanov obce. Kritéria podmienok odpredaja  je 

potrebné  podmieniť vydaním súhlasu od slovenskej energetiky, nakoľko na pozemku sa 

nachádza stĺp verejného osvetlenia. 

 

- v jednom z čísel newsletteru Združenia miest a obcí Slovenska bola vydaná ponuka na 

umiestnenie boxov na území obce, v ktorých by bola zriadená zásielkovňa Slovenskej pošty – 

poslanci prejavili záujem 

 

- starostka oboznámila prítomných s ponukou na výmenu výbojkových žiariviek na verejnom 

osvetlení za letkové. Keďže máme osvetlenie rekonštruované a sú v obci nainštalované 

inteligentné rozvádzače, dalo by sa v budúcnosti verejné osvetlenie využiť na umiestnenie 

kamier na stĺpy verejného osvetlenia, tiež by sa mohli na stĺpy umiestniť nabíjačky na 

bicykle, príp. iné technické zariadenia. 

 

- v súčasnosti sa  pripravujú oslavy 100. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru 

v obci. Termín osláv bol stanovený na 13. – 14. 8. 2021. Financie sú zahrnuté v rozpočte . 

V piatok bude hlavná slávnosť spojená s odovzdávaním ocenení, prednesená správa o činnosti 

a v sobotu doobedu súťaž hasičských družstiev.  

Navrhujeme spojiť tieto oslavy  s pripomenutím 735. výročia založenia obce. Keďže nebude 

možné z dôvodu protipandemických opatrení organizovať športový deň pri príležitosti 

medzinárodného dňa detí,  pripravia sa aj nejaké aktivity i pre deti.  

 

- p. Vladimír Uličný požiadal o odpredaj pozemku pri rodinnom dome č. 192, ktorý je vo 

vlastníctve obce, je potrebné doplniť žiadosť znaleckým posudkom na pozemok. 

 

K bodu č. 9 Interpelácie 

 

Stanislav Žiška 

- navrhol zabudovať spomaľovacie retardéry na priestranstvo pri pohostinstve Miroslava 

Fioleková 

 

Ing. Ján Kamenský 

- upozornil na potrebu úprav prejazdov cez cesty za účelom vybudovania prípojok 

k súkromným rodinným domom 

- komunikácia popri garážach (pri bytových domoch 240 – 241) sa prepadáva 

- na sídlisku je potrebné riešiť parkovacie plochy 

 

Poslankyňa Adriana Muráňová predložila návrh realizácie parkovacích miest na priestranstve 

za bytovými domami č. 251, 252, 253, kde by mohlo vzniknúť 14 parkovacích miest +  

miesto pre ZŤP – je potrebné aby sa uskutočnilo zastupiteľstvo s obhliadkou možných 

parkovacích miest v obci 

 

Marek Zachar 

- upozornil na zapchaté odvodňovacie kanály na sídlisku, je potrebné prečistiť kanalizačné 

vpuste 

 

 

 



Ing. Ľubomír Belobrad 

- po realizácii prípojok k rodinným domom p. Michala Stupku a Ing. Vladimíra Mikitu ostali 

jamy na miestnej komunikácii 

 

Adriana Muráňová 

- jama je aj v lokalite Fľak 

- navrhla vybudovanie kontajnerového státia a spevnenia podložia na priestranstve oproti 

predajni COOP Jednota 

- informovala sa, kedy bude vybudovaný prístrešok na Áviu 

 

Miroslav Krčula 

- na priestranstvo ku garážam pri bytových domoch č. 5 a 6 by bolo vhodné pridať lampu 

verejného osvetlenia – mohli by byť umiestnené solárne lampy 

- po obci je potrebné skontrolovať dopravné značenie 

 

Ľubica Uličná 

- informovala sa, či budú v obci rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery 

  

Do kontajnerov môže byť uložený len odpad, ktorý je rozdelený podľa druhu. 

Preto budú musieť byť umiestnené kontajnery na jedno priestranstvo a kontrolovaný obsah 

a rozdelenie odpadu, ktorý sa do nich uloží. 

 

Ing. Matej Čukan 

- navrhol dať vypracovať cenovú kalkuláciu na realizáciu oplotenia na miestnom cintoríne 

- navrhol posunutie tabule označujúcej začiatok obce na priestranstvo pri požiarnej zbrojnici, 

čo by mohlo napomôcť zníženiu rýchlosti vozidiel 

- informoval o výsledkoch rokovania s firmou, ktorá sa zaoberá separovaným zberom, za 

akých podmienok by bola ochotná uzatvoriť zmluvu s obcou a dohodnúť podmienky, ktoré by 

bolo potrebné zabezpečiť pre fungovanie zberného dvora 

 

 

K bodu č. 10  Návrh na uznesenie 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie. 

 

K bodu č. 11 Záver 

 

Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Zasadnutie bolo ukončené o 19.25 h. 

Zapísala: Júlia Illéšová 

 

 

 

            Ing. Anna Papajová 

               starostka 

 

Overovatelia: 

Marek Zachar   

Stanislav Žiška 

 



     Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Petre v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o  rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov vydáva 

toto 

 

NÁVRH 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE   

Obce Liptovský Peter 

č. 1/2021 

  o  určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy a správu objektu materskej školy 

a školskej jedálne v obci Liptovský Peter v roku 2021 

 

         

§1 

 Predmet úpravy 

 

1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia obce je určiť výšku a účel použitia dotácie 

na prevádzku a mzdy a správu objektu materskej školy a školskej jedálne so sídlom na 

území obce Liptovský  Peter v roku 2021, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva 

školstva SR zaradené do siete škôl a školských  zariadení Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky. 

 

§ 2 

Príjemca dotácie 

 

1) Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je:  

Obec Liptovský Peter za materskú školu a školskú jedáleň bez právnej subjektivity. 

 

§ 3 

Výška a účel dotácie 

 

1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok 2021 na prevádzku a mzdy materskej školy 

a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená vo výške 2 634,28 € ročne 

na jedno dieťa.  

 

       

Počet detí MŠ k 15. 9. 2020 Ročná dotácia obce  Dotácia obce na 1 dieťa 

33 86 931,24 € 2 634,28 € 

 

       

2) Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a 

prevádzkových nákladov a správu objektu materskej školy a školskej jedálne so sídlom na 

území obce a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej 

použitia. 



                          

 

                                                                              §4 

                                                             Kontrola použitia dotácie 

 

1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa 

tohto VZN vykonáva Obec Liptovský Peter a ostatné oprávnené orgány. 

 

                                                                              §5 

                                                              Záverečné ustanovenia 

 

1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy 

a školskej jedálne na území obce Liptovský Peter, neupravené týmto všeobecne záväzným 

nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy.                                                                                

 

 

§6 

Platnosť a účinnosť 

 

1) Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom  v Liptovskom Petre uznesením číslo 

.................  zo dňa 15. 03. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Ing. Anna Papajová, v. r. 

                                                                                                                   starostka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh vyvesený dňa: 28. 02. 2021 

Po schválení vyvesené: 16. 03. 2021, zvesené 31. 03. 2021. 



Dôvodová správa: 

Zákon č. 179/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

zákona č. 596/2003 Z. Z. o štátne správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2010 

mení doterajší postup obce pri poskytovaní dotácií na mzdy a prevádzku školských zariadení: 

materské školy, školské kluby detí a zariadenia školského stravovania. Dotácie na mzdy a 

prevádzku školských zariadení /MŠ, ŠK, ZŠS/ sú poskytované z výnosu dane z príjmov, ktorý 

je obci prideľovaný zo štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov. Obec je povinná určiť 

výšku dotácie všeobecne záväzným nariadením. Navrhovaná výška dotácie v predkladanom 

VZN je vypočítaná z očakávanej výšky výnosu dane z príjmov na rok 2021 zverejnenej na 

stránke MF SR v časti fiškálna decentralizácia: 

 Predpokladaný podiel na DPFO pre rok 2021 za  SR 2.171.494.000,- € 

 Prepočítaný počet detí a žiakov podľa stavu k 15.9.2020 za SR je 9.496.234,50 

 

Výpočet jednotkového koeficientu 

2.171.494.000 :  9.496.234,50 x 0,40 = 91,468 € 

 

Koeficient pre výšku dotácie v MŠ Liptovský Peter: 

91,468 x (27,3 + 1,5) = 2 634,28 € na jedno dieťa MŠ 

 

Prepočet na 33 detí:  33 x 2634,28 = 86 931,24 € 
 

Pozn. Koeficienty detí materskej školy sú určené v prílohe č. 3 k nariadeniu vlády č. 668/2004 

Z.z. v znení nesk. predpisov. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Starostka Obce Liptovský Peter 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovský Peter, konané dňa 15.03.2021 
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 príjmov  a povolené prekročenie a 

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

 
Bežné príjmy: 

41-290 Iné nedaňové príjmy +1 530 € 

C e l k o m  +1 530 € 

 

Bežné výdavky: 

41-01110-630 Tovary a služby OU +160 € 

41-03200-630 Tovary a služby DHZO  +1 370 € 

C e l k o m  +1 530 € 
 

ROZPOČET   PO    ÚPRAVE 

       BEŽNÝ 

ROZPOČET 

KAPITÁLOVÝ 

   ROZPOČET 

FINANČNÉ 

OPERÁCIE 

 

CELKOM 

Príjmy 

 

po úprave 

v € 

 

v € 

 

569 300,- 

 

577 915,- 

 

0,- 

 

0,- 

 

17 797,- 

 

17 797,- 

 

587 097,- 

 

595 712,- 

Výdavky 

 

po úprave   

v € 

 

v € 

 

529 027,- 

 

537 642,- 

 

16 750,- 

 

16 750,- 

 

41 320,- 

 

41 320,- 

 

587 097,- 

 

595 712,- 

 

Výsledok 

hospod. 

  

po úprave   

v € 

 

 

v € 

 

+40 273,- 

 

 

+40 273,- 

 

-16 750,- 

 

 

-16 750,- 

 

-23 523,- 

 

 

-23 523,- 

 

0,- 

 

 

0,- 

 

 

Zvýšené príjmy - preplatok z vyúčtovania plynu v materskej škole.  

Navýšenie výdavkov – elektrická energia požiarna zbrojnica.  

                         

                                                                   Ing.  Anna Papajová,                   

                                                                            starostka  

 
 

V Liptovskom Petre dňa 09.03.2021 


