
Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovský Peter 

 konaného dňa  15. 03. 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 

 - informácia o prideľovaní bytov 

 - informácia o priebehu žaloby podanej firmou TREOS – práce naviac 

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 

 - informácia o prideľovaní bytov 

 - informácia o priebehu žaloby podanej firmou TREOS – práce naviac 

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 bola proti akémukoľvek navýšeniu minimálneho platu 

starostky obce. Po dlhšej diskusii viacerých poslancov bolo navrhnuté  zvýšenie platu o 20 %. 

Pre uvedené zvýšenie platu je v rozpočte obce schválené krytie. 

 

Uznesenie č. 4/2021 

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. 4. 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 



 - informácia o prideľovaní bytov 

 - informácia o priebehu žaloby podanej firmou TREOS – práce naviac 

 

Starostka oboznámila prítomných s postupom obce pri prideľovaní obecných nájomných 

bytov. Všetky žiadosti sú zaevidované v pošte. V súčasnosti je evidovaných 66 žiadostí. Počet 

prevyšuje možnosti obce, nakoľko v obci je len 29 nájomných bytov. Byty sú obsadené a len 

občas sa nejaký uvoľní. K tejto problematike zasadá sociálna komisia. Naposledy sa jej 

zasadnutie uskutočnilo 2. 5. 2019. Jej členovia zo žiadateľov o pridelenie bytu evidovaných 

k tomuto dátumu vypracovali poradovník s ohľadom na podmienky stanovené vo všeobecne-

záväznom nariadení obce o prideľovaní nájomných bytov. Posudzované sú bytové 

a majetkové pomery, počet maloletých detí, rodinný stav a iné sociálne kritériá, ak je členom 

domácnosti osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, zohľadňuje sa aj dátum podania 

žiadosti. Prednosť majú žiadatelia s trvalým pobytom v obci a rodiny s deťmi. 

 

Obec oslovila advokátsku kanceláriu doc. JUDr. Jozefa Tekeliho, PhD. o zastupovanie vo 

veci prác naviac, ktoré boli vyfakturované firmou TREOS za práce realizované na budove 

kultúrneho domu. Firma podala v mesiaci február na obec žalobu, voči čomu bol vypracovaný 

odpor – vyjadrenie sa k návrhu na vydanie platobného rozkazu a podaný na súd s návrhom na 

zrušenie platobného rozkazu.  

U firmy boli reklamované práce na ríňach, ktoré tečú a poškodené zábradlie na vstupnej 

plošine. Zábradlie bolo opravené, tečúce ríne zatiaľ nie. 

 

Starostka informovala prítomných, že momentálne prebiehajú búracie práce na diaľničnom 

moste ev. č. D1-229 – búranie ľavého mosta. Búranie sa realizuje v etapách, pričom v termíne 

od 26. – 28. 3. 2021  bude kvôli búraniu úplná uzávierka cesty II/537 z Liptovského Petra na 

Podbanské. Verejnosť bude o úplnej uzávierke informovaná vyhlásením v miestnom rozhlase, 

výveskami v informačných tabuliach a oznamom na internetovej stránke obce. 

 

V obci prebieha pravidelné testovanie – raz za týždeň je zriadené dočasné odberné miesto. Na 

jeho prevádzku obec dostáva dotáciu vo výške 5,- € za jedného otestovaného. Z tejto sumy sú 

uhrádzané výdavky súvisiace s odmenami zdravotníckych a administratívnych pracovníkov, 

nákupom ochranných a dezinfekčných prostriedkov, odvozom a zneškodnením odpadu. 

Pre obyvateľov nad 70 rokov bol distribuovaný balíček obsahujúci 2 ks respirátorov a 1 ks 

vitamínu D. 

V najbližších dňoch budú pre všetkých občanov s trvalým pobytom v obci nad 15 rokov 

distribuované po 2 kusy respirátorov. 

 

V súvislosti s novými povinnosťami pre samosprávy pre triedenie odpadu,  bol v obci 

zavedený zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Pre tento účel boli hlavne 

v blízkosti bytových domov rozmiestnené 120 l nádoby.    

 

K bodu č. 9 Interpelácie 

 

Adriana Muráňová 

- informovala, ako sa pokročilo pri realizácii prístrešku pre požiarnu Áviu – vypracováva sa 

projekt 

- požiadala o zverejnenie prevádzkového poriadku cintorína na stránku obce – prevádzkový 

poriadok je schválený Úradom verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš a bude doplnený 

na webstránku obce 



- informovala sa, či bola uzatvorená dohoda s Mestom Liptovský Hrádok a možnostiach 

finančného príspevku, resp. inej kompenzácie služieb súvisiacich s údržbou priestranstva 

cintorína (napr. kosenie), keďže mesto využíva priestory domu smútku a finančne neprispieva 

na jeho prevádzku – dohoda uzatvorená nie je. Schválené poplatky za prenájom domu smútku 

pri pohrebných obradoch platia pozostalí pohrebným službám a tie potom uhrádza pohrebná 

služba obci. 

- upozornila na čiernu skládku pod diaľničným mostom – už je v riešení, starostka 

konzultovala s pracovníkom Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odborom životného 

prostredia p. Meňhartom 

 

Ing. Matej Čukan 

- upozornil na prepadávajúcu časť vozovky na pravej strane vozovky – cesty II/537 v smere 

Liptovský Peter – Liptovský Hrádok 

 

Ing. Ján Kamenský 

- navrhol umiestniť rampu na cestu vedúcu k priestranstvu pod diaľničným mostom, aby sa 

tak zabránilo vyvážaniu odpadu  

- je potrebné vysypať koše, ktoré sú umiestnené na priestranstve pri miestnom cintoríne 

a priamo v cintoríne  

 

 

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 18.45 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 


