
 

Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

 konaného dňa  19. 10. 2020 
 

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

Ing. Matej Čukan, Ing. Ján Kamenský,  

Miroslav Krčula, Ľubica Uličná,  

Marek Zachar, Stanislav Žiška. 

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

Ďalší prítomní:         Ing. Pavel Slabej, hlavný kontrolór,  

Ing. Dagmar Schlégerová, 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 na prijatie návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) z Ministerstva financií z dôvodu 

kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie 

ochorenia COVID -19 a stanovisko hlavného kontrolóra obce  

5. Návrh na zabezpečenie zimnej údržby v obci  

6. Rôzne 

7. Interpelácie 

8. Návrh na uznesenie 

9. 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 6 

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, Marek Zachar  

Návrhová komisia: Ľubica Uličná, Miroslav Krčula, Stanislav Žiška 

Zapisovateľka: Ing. Dagmar Schlégerová 

 

Starostka predložila návrh programu obecného zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený zákonným 

spôsobom. Návrh programu bol jednohlasne schválený. 

 

Uznesenie č. 23/2020 

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: Ľubica Uličná, Miroslav Krčula, Stanislav Žiška, 



 

berie na vedomie 

určenie zapisovateľky: Ing. Dagmar Schlégerová 

a overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Ján Kamenský, Marek Zachar, 

 

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 na prijatie návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) z Ministerstva financií z dôvodu 

kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie 

ochorenia COVID -19 a stanovisko hlavného kontrolóra obce  

5. Návrh na zabezpečenie zimnej údržby v obci  

6. Rôzne 

7. Interpelácie 

8. Návrh na uznesenie 

9. Záver 

 

Hlasovanie: za:     6 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ing. Ján Kamenský,  

 Miroslav Krčula, 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. 24/2020 

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:     6 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ing. Ján Kamenský,  

 Miroslav Krčula, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 4 Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) z Ministerstva 

financií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020            

v dôsledku pandémie ochorenia COVID -19 a stanovisko hlavného kontrolóra obce  

 



Starostka vyzvala ekonómku obce, aby podala bližšie informácie k návratnej finančnej 

výpomoci  obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov 

fyzických osôb v roku 2020 (ďalej len NFV), o ktorej informovala starostka na minulom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 

2020 ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 má vláda Slovenskej 

republiky záujem kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy. Reagujúc 

na výrazný pokles výberu dane z príjmov fyzických osôb v nadväznosti na schválené 

uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 budú poskytované bezúročné 

návratné finančné výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych 

pôsobností. Žiadosť o NFV sa podáva prostredníctvom Rozpočtového informačného systému 

pre samosprávu (www.rissam.sk). Výška NFV je maximálne do výšky výpadku dane 

z príjmov fyzických osôb za rok 2020, čo pre našu obec predstavuje čiastku 22 630,- €. 

Termín predloženia žiadosti: do 31.októbra 2020.  

Čerpanie prostriedkov: do 31.12.2020.  

Účel použitia: na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane 

z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Prijaté 

prostriedky z NFV možno použiť na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných subjektom územnej 

samosprávy v priebehu roka 2020. Možno ich použiť na všetky výdavky aj pred dňom 

účinnosti zmluvy. Nemožno ich použiť na úhradu záväzkov po lehote splatnosti. 

Doba splácania: NFV sa bude splácať rovnomernými ročnými splátkami, prvá splátka v roku 

2024 a posledná splátka v r. 2027.  

 

Obec zodpovedá za to, že prijatím návratnej finančnej výpomoci nebudú prekročené limity 

dlhu a dlhovej služby dlžníka vyplývajúce z § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Preto starostka požiadala hlavného kontrolóra obce o stanovisko k dodržaniu 

podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania. Hlavný kontrolór uviedol, že             

v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh 

prijať návratné zdroje financovania, len ak: 

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a 

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom 

roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o 

prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu 

verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia 

alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.  

Vo svojom stanovisku konštatuje, že Obec Liptovský Peter spĺňa podmienky podľa § 17 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre prijatie návratných zdrojov 

financovania vo  výške 22 630,- € .  

 

Uznesenie č. 25/2020 

 

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

o  obecnom zriadení v z. n. p. a v zmysle ust. § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

 

http://www.rissam.sk/


 

 

a) berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra obce Liptovský Peter k dodržaniu podmienok pre prijatie 

návratných zdrojov financovania, 

 

b) schvaľuje prijatie návratnej finančnej výpomoci – bezúročnej pôžičky na kompenzáciu 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb pre obec Liptovský Peter v roku 2020, ktorú 

poskytuje Ministerstvo financií SR na výkon samosprávnych pôsobností obce v nadväznosti 

na schválené uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 v sume     

22 630,- € so začiatkom splácania  v roku 2024. Prijaté prostriedky z NFV budú použité na 

kompenzáciu výdavkov vyčerpaných obcou v priebehu roka 2020.  

 

Hlasovanie: za:     6 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ing. Ján Kamenský,  

 Miroslav Krčula, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 5 Návrh na zabezpečenie zimnej údržby v obci  

 

Cenovú ponuku na zabezpečenie zimnej údržby  predložila firma Zlatuš Kasanický HaK, 

Gaštanová 511/3, Liptovský Mikuláš. 

 

Ceny sú oproti cenám zimnej údržby v rokoch 2019 – 2020 znížené nasledovne: 

- výkony ZÚ ciest s použitím kolesového traktora s predným náhonom so snežným 

pluhom     28,- € bez DPH za 1 hodinu výkonu 

- traktor s posypovým zariadením  27- € bez DPH za 1 hodinu výkonu  

 

Cenová ponuka bola jednohlasne schválená. 

 

Uznesenie č. 26/2020 

 

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

o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

schvaľuje 

výkon zimnej údržby miestnych komunikácií v zimnom období rokov 2020-2022 firmou 

Zlatuš Kasanický HaK, Gaštanová 511/3, Liptovský Mikuláš. 

 

 

Hlasovanie: za:     6 poslancov (Ing. Matej Čukan, Ing. Ján Kamenský,  

 Miroslav Krčula, Ľubica Uličná, Marek Zachar, Stanislav Žiška) 

 proti:  0 poslancov 

 zdržal sa: 0 poslancov 

 

K bodu č. 6 Rôzne 

Starostka informovala: 

- predbežný rozpočet na plánovanú výstavbu prístrešku za kultúrnym domom predstavuje 

sumu cca 5 000,- €. Poslanci poverili starostku zabezpečením projektovej dokumentácie, 

povolenia na výstavbu a vykonaním prieskumu trhu na výber dodávateľa,  



- pre riešenie problematiky odpadového hospodárstva bude zvolané pracovné stretnutie 

predbežne v pondelok 26.10.2020 o 18.00 hod.,  

- požiadala poslancov o pomoc ohľadom možnosti upevnenia konzol na vlajky na budovu 

obecného úradu. Poslanci prediskutovali možnosti a dohodli sa, že to zabezpečia p. Stanislav 

Žiška a Miroslav Krčula. 

 

K bodu č. 9 Interpelácie 

 

Marek Zachar 

 -  upozornil na osobný automobil zn. Alfa Romeo bez evidenčných čísiel vozidla, ktorý už 

dlhšie bez pohnutia stojí na sídlisku, je potrebné vyzvať majiteľa na jeho odstránenie. 

 

Miroslav Krčula 

- požiadal preveriť lampy smerom na cintorín a lampu pri garážach pri bytovom dome č. 5, 

ktorá nesvieti, 

- navrhol vyzvať majiteľa krajnej garáže pri bytovom dome č. 240, aby začal riešiť výstavbu 

murovanej garáže namiesto plechovej, tak ako to pôvodne bolo plánované. 

 

Ľubica Uličná 

- informovala, že pri poslednom výkupe papiera realizovaného firmou VPS, a.s. Liptovský 

Mikuláš nemali pracovníci výkupu funkčnú váhu a požiadala upozorniť firmu, aby 

zabezpečili, nech sa to v budúcnosti nestane.  

 

Ing. Matej Čukan 

- informoval sa, či bude pri jesennom rozmiestnení veľkoobjemových kontajnerov možné tak, 

ako to býva zvykom, umiestňovať konáre stromov na vopred určené miesta. -  Starostka 

oznámila, že to bude možné, ale vyzve občanov, aby na určené miesta dávali konáre len do 

určeného termínu a nezhromažďovali konáre po tomto termíne, nakoľko je potom problém 

s ich odvážaním. 

 

K bodu č. 10  Návrh na uznesenie 

 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie. 

 

K bodu č. 11 Záver 

 

Starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. Zasadnutie bolo ukončené o 17.50 h. 

Zapísala: Ing. Dagmar Schlégerová 

 

 

 

            Ing. Anna Papajová 

                starostka 

 

 

 

Overovatelia: 

Marek Zachar 

Ing. Ján Kamenský 


