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Zápisnica 

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke 

dňa 15.12.2017 

 

Starosta obce                                         Ing. Marián Javorka 

Hlavný kontrolór obce                          Mgr. Janka Pavlíková 

 

Prítomní poslanci OZ: Miroslav Brtko, Mgr. Peter Brtko, MVDr. Vladimír Hatala (od 17.00 

hod.), Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Mária Mravcová, Ing. Daniela 

Pongráczová ( od 17.40 hod.), Ing. Michal Švento 

Prizvaná: Mária Majková – ref. OcÚ  

 

Návrh programu rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie, určenie 

zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 

2. Kontrola uznesení 

3. Prevod obecného majetku 

4. Návrh - VZN Obce Likavka o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 2018 

5. Návrh - VZN Obce Likavka o zákaze umiestnenia herne na území obce Likavka 

6. Návrh - Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2017 

7. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.9.2017 do 1.12.2017 

8. Poskytnutie finančného príspevku na záujmové vzdelávanie na rok 2018 

9. Návrh - Rozpočet Obce Likavka  na roky 2018-2020 

10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018 

11. Plán rokovaní obecného zastupiteľstva na rok 2018 

12. Informácie starostu obce 

13. Interpelácie poslancov 

14. Diskusia 

15. Záver    

 

K bodu č. 1: Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Marián Javorka. Privítal 

prítomných a konštatoval, že rokovanie OZ v 7. volebnom období bolo riadne a včas zvolané 

v zmysle § 13 odst. 4/ písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov, je uznášania schopné, nakoľko je prítomných 7 poslancov, čo je 

nadpolovičná väčšina na prijatie uznesení a zároveň aj  3/5 väčšina poslancov na prijatie 

VZN. Poslanci Ing. Daniela Pongráczová a MVDr. Vladimír Hatala sa ospravedlnili 

neskorším príchodom. Starosta obce navrhol Mgr. Petra Brtka za predsedu návrhovej komisie, 

p. Daniela Kríža a Ing. Editu Homolovú za členov návrhovej komisie. Starosta obce otvoril 

diskusiu k predloženému návrhu. Bez diskusie. Hlasovanie: 7-0-0.  

Za overovateľov zápisnice navrhol Ing. Michala Šventa a p. Miroslava Brtka. Starosta obce 

otvoril diskusiu. Bez diskusie. Hlasovanie: 7–0-0. 

Starosta obce navrhol za zapisovateľku Máriu Majkovú – ref. OcÚ. Starosta obce otvoril 

diskusiu k predloženému návrhu. Bez diskusie. Hlasovanie: 7-0-0.  
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Starosta obce otvoril diskusiu k programu rokovania.  

Diskusia: Ing. Michal Švento navrhol bod 5. Návrh – VZN o zákaze umiestnenia herne na 

území obce z rokovania stiahnuť, nakoľko v zmysle zákona o petičnom práve § 5d zák. 

85/1990 je povinnosťou obce najprv prerokovať a vypracovať správu o konkrétnej petícii. 

Navrhol preto o petícii v bode 5 diskutovať a nazvať ho „Petícia – Zastavme hazard!“. 

Starosta obce otvoril k návrhu poslanca Ing. Šventa diskusiu. Poslanec Mgr. Peter Brtko 

návrh poslanca Ing. Šventa podporil. Starosta reagoval tým, že pôvodne v bode 5 

predpokladal zlúčenie dvoch procesných krokov – prešetrenie petícia a prijatie príslušného 

všeobecne záväzného nariadenia, čo však nie je štandardné, preto sa priklonil k návrhu 

poslanca Ing. Michal Šventa, ktorý odobrila aj kontrolórka Mgr. Janka Pavlíková. 

Keďže zmena programu sa môže v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva 

Likavka uskutočniť len na jeho začiatku, dal starosta o zmene hlasovať. 

Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, 

Mária Mravcová, Marián Mliečko, Ing. Michal Švento) 

Starosta obce konštatoval, že návrh na zmenu programu rokovania OZ i samotný program 

rokovania bol schválený. 

Schválený program rokovania: 

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie, určenie 

zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 

2. Kontrola uznesení 

3. Prevod obecného majetku 

4. Návrh - VZN Obce Likavka o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 2018 

5. Petícia – Zastavme hazard! 

6. Návrh - Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2017 

7. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.9.2017 do 1.12.2017 

8. Poskytnutie finančného príspevku na záujmové vzdelávanie na rok 2018 

9. Návrh - Rozpočet Obce Likavka  na roky 2018-2020 

10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018 

11. Plán rokovaní obecného zastupiteľstva na rok 2018 

12. Informácie starostu obce 

13. Interpelácie poslancov 

14. Diskusia 

15. Záver    

Návrhy  uznesení predložil Mgr. Peter Brtko 

OZ prijalo uznesenie č. 243/2017-7 a). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Mária Mravcová, Ing. Michal 

Švento) 

OZ prijalo uznesenie č. 243/2017-7 b). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Mária Mravcová, Ing. Michal 

Švento) 

OZ prijalo uznesenie č. 243/2017-7 c). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Mária Mravcová, Ing. Michal 

Švento) 
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K bodu č. 2: Kontrola uznesení 

Predkladateľ: Kontrolu uznesení vykonala hlavná kontrolórka obce a konštatovala, že od 

začiatku volebného obdobia bolo prijatých 242 uznesení OZ, z ktorých nevyplývajú žiadne 

nesplnené úlohy. 

Bez diskusie. 

Návrh  uznesenia predložil Mgr. Peter Brtko. 

OZ prijalo uznesenie č. 244/2017-7. Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Mária Mravcová, Ing. Michal 

Švento) 

 

K bodu č. 3:  Prevod obecného majetku 

Predkladateľ: starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou žiadateľa: Súkromná 

základná umelecká škola Jánoš, ul. Mostová č.4, Ružomberok, zastúpená riaditeľkou školy 

Mgr. Annou Jánošovou, o prenájom učebne a príslušného inventáru v budove Základnej školy 

s materskou školou s. č. 480, Likavka, za účelom poskytovania základného umeleckého 

vzdelávania pre žiakov ZŠ s MŠ Likavka. Starosta obce konštatoval, že na predošlom 

rokovaní obecné zastupiteľstvo schválilo dočasnú prebytočnosť tohto majetku a dôvod 

prenájmu hodný osobitného zreteľa, za ktorý sa považuje poskytovanie základného 

umeleckého vzdelávania pre žiakov ZŠ s MŠ v Likavke. Zámer obce prenajať tento majetok 

a spôsob jeho prenájmu bol zverejnený na úradnej tabuli obce. Vzhľadom na uvedené 

odporúča starosta obce poslancom OZ prenájom schváliť.  

Diskusia: Ing. Michal Švento za finančnú komisiu súhlasí s prenájmom na dobu neurčitú s 3 

mesačnou výpovednou lehotou. 

Návrh  uznesenia predložil Mgr. Peter Brtko 

OZ prijalo uznesenie č. 245/2017-7. Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Mária Mravcová, Ing. Michal Švento, Marián 

Mliečko) 

 

K bodu č. 4: Návrh - VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na 

dieťa a žiaka školy školského zariadenia pre rok 2018 

Predkladateľ: starosta obce uviedol, že návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli 15 dní 

pred zastupiteľstvom. Obec, v zastúpení zástupcom starostu Ing. Michalom Šventom rokovala 

s riaditeľom školy v predmetnej veci. 

Diskusia:  

Ing. Michal Švento: MŠ, školskú jedáleň a školský klub financuje obec z podielových daní, 

momentálne nie je však známa presná výška určených prostriedkov. Podľa slov Ing. Michal 

Šventa obec nemá na tieto zariadenia doplácať, avšak zároveň má záujem zabezpečiť 

adekvátny rozvoj školy. Nápočet finančných prostriedkov je viazaný na počet detí (žiakov), 

kde najmä v MŠ tento oproti posledným rokom klesá, čo môže do budúcna spôsobovať 

problémy. Preto je dôležité mať k 15.9. príslušného roka do MŠ zapísaných čo najviac detí, aj 

keď reálne začnú MŠ navštevovať neskôr. Ing. Švento uviedol, že nápočet na každé zapísané 

dieťa MŠ je cca 2.600 €. Ďalej konštatoval, že finančná komisia o návrhu VZN rokovala 

a odporúča ho prijať. 

Návrh uznesenia predložil: Mgr. Peter Brtko 

OZ prijalo uznesenie č. 246/2017-7. Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Mária Mravcová, Ing. Michal Švento, Marián 

Mliečko) 
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K bodu č. 5: Petícia „Zastavme hazard!“ 

Predkladateľ: starosta obce oboznámil prítomných, že dňa 6.10. bola doručená Obci Likavka 

petícia, ktorou obyvatelia obce žiadajú obecné zastupiteľstvo na prijatie VZN, kde bude 

ustanovené, že nebude možné prevádzkovať na celom území obce Likavka hazardné hry 

podľa § 3, ods.2, písm. b), d), e) a i) zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení 

neskorších predpisov. Podľa § 5, ods. 5, prvá veta zákona č. 85/1990Zb. o petičnom práve 

v znení neskorších predpisov príslušný orgán verejnej moci, t. j. obecné zastupiteľstvo je (do 

rokovacej miestnosti vstúpil poslanec MVDr. Vladimír Hatala, 17.00 hod.) povinný prešetriť 

a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav vecí, súlad, alebo rozpor z právnymi predpismi 

a verejným alebo iným spoločným záujmom. Podľa § 10, ods. 6 zákona  o hazardných hrách 

v znení neskorších predpisov VZN podľa § 5, ods. 5, písm. d) tohto zákona môže obec vydať, 

ak sa petíciou obyvatelia sťažujú na narúšanie verejného poriadku a podpíše 30 % 

obyvateľov, ktorí dovŕšili vek 18 rokov. Takýto návrh VZN vyvesí obec na úradnej tabuli 

a obec do 3 dní oznámi túto skutočnosť ministerstvu financií. Prijatie tohto VZN obec takisto 

do 3 dní oznámi ministerstvu financií s uvedením dátumu jeho účinnosti.  

Obec bola petíciou požiadaná o prijatie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na jej 

území a dňa 29.11.2017 bol návrh takto koncipovaného VZN zverejnený na úradnej tabuli. 

Od 1.1.2017 vstúpila do platnosti novela zákona o hazardných hrách s tzv. prechodnými 

ustanoveniami, podľa ktorej obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť, že na 

celom jej území bude zákaz umiestnenia herne v zákonom stanovených prevádzkach. Keďže 

petit petície bol koncipovaný na zákaz prevádzkovania hazardných hier na území obce ako 

takých, dochádza tak k legislatívnemu rozporu, ktorý neumožňuje na základe predloženej 

petície navrhnuté VZN schváliť, pretože účinky petície, keďže bola obci podaná až po 

1.1.2017 nezostali zachované. Prijať VZN, v súlade s podmienkami definovanými v 

prechodných ustanoveniach novely zákona, môže obec len po zastavení novej petície. Starosta 

obce ďalej uviedol, že uvedenou novelou samotný zákon o hazardných hrách od 1.1.2018 

výrazne sprísnil, resp. obmedzil prevádzkovanie hazardných hier ako takých a ich 

umiestnenie vymedzil len do spomínaných herní. 

Starosta obce ďalej informoval poslancov OZ o splnení podmienky podľa § 5, ods. 5, písm. d) 

zákona, t.j. že príslušné VZN možno prijať, ak sa petíciou obyvatelia sťažujú na narúšanie 

verejného poriadku z titulu prevádzkovania hazardných hier a podpíše 30 % obyvateľov, ktorí 

dovŕšili vek 18 rokov. V prípade odovzdanej a z hľadiska platnosti komisiou vyhodnotenej 

petície Zastavme hazard! v obci Likavka sa na túto skutočnosť sťažovalo 43,45% takýchto jej 

obyvateľov. Vzhľadom na vysoké percento podporovateľov petície navrhuje starosta obce 

poslancom OZ zaoberať sa petíciou aj naďalej, a to požiadaním o nezávislý právny rozklad 

predneseného zistenia.  

Diskusia: Ing. Švento navrhol starostom prednesenú správu nevziať na vedomie formou 

uznesenia, pretože takto by sa formálne potvrdila účinnosť petície. Ing. Švento doporučil 

zabezpečiť starostom navrhovanú právnu analýzu a zozbieranie viacerých odborných názorov. 

V tejto veci koncipoval návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo obce Likavka 

odporúča starostovi obce zabezpečiť právnu analýzu petície „Zastavme hazard!“ podanej 

6.10.2017. 

Poďakoval iniciátorom petície za zozbieranie hlasov a odsúdil hazard ako zlo.  

Starosta obce následne navrhol doplniť návrh unesenia Ing. Šventa vložením vety: Na základe 

správy o stave prešetrenia petície „Zastavme hazard!“..... 

MUDr. Martin Naď, predseda petičného výboru, reagoval, že ak sa hazard v zmysle novely 

zákona o hazardných hrách prevádzkuje len vo vymedzených priestoroch, je zákaz 
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umiestnenia herne v týchto priestoroch de facto zákazom prevádzkovania hazardných hier 

v obci, čo bolo vlastne predmetom odovzdanej petície „Zastavme hazard!“. Podľa jeho 

názoru, podopreného aj stanoviskom bližšie nešpecifikovanej právničky, je odovzdaná petícia 

účinná. MUDr. Naď vyzval poslancov OZ, aby petíciu neodstavovali skôr, ako sa oboznámia 

s výsledkami navrhovanej odbornej právnej analýzy. Navrhol o stanovisko k zneniu VZN 

požiadať aj okresnú prokuratúru. Ing. Švento na to reagoval tak, že formulácia VZN nie je 

problémom, ale postup a časové súslednosti pri petícii ako takej môžu byť zdrojom posunutia 

celého procesu až na súdnu dohru. 

Martin Petrík, riaditeľ spoločnosti DOXX, ako prevádzkovateľ herní pripustil, že vníma aj 

negatíva z podnikania, avšak zamestnáva viac ako 200 ľudí. Aj z tohto titulu vykonáva jeho 

firma  svoju podnikateľskú činnosť zodpovedne, snažiac sa predchádzať nezhodám s mestami 

a obcami, komunikovať s nimi podporou veľkých projektov, ako napr. v meste Žilina. 

Z poplatkov za udelenie licencií išlo štátu takmer 5 mil. €, obci Likavka 23 tis. €. Martin 

Petrík navrhol podporu aj pre obec Likavka formou spolu s obcou vyšpecifikovaných malých 

projektov, ako  určitý spoločenský záväzok. Pripomenul, že po 1.1.2018 bude v obci pôsobiť 

jediná herňa, aj to v jej okrajovej časti. 

Návrh  uznesenia predložil Mgr. Peter Brtko. 

OZ prijalo uznesenie č. 247/2017-7. Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Mária Mravcová, Ing. Michal Švento, Marián 

Mliečko, MVDr. Vladimír Hatala). 

 

K bodu č. 6: Návrh – Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2017 

Predkladateľ: starosta obce uviedol, že Zmena rozpočtu obce na r. 2017 je navrhovaná 

rozpočtovými opatreniami č. 15, 18 a 19, ktoré v rozsahu kompetencií vykonal starosta obce. 

Rozpočtové opatrenie č. 20 je  potrebné schváliť OZ, týka sa úpravy príjmov a bežných 

výdavkov v súvislosti s transferom z roku 2016 za grant Mondi SCP na detské ihrisko, 

presunom prostriedkov z výrubu drevín na opiľovanie stromov, navýšenie odmeny skladníka 

civilnej ochrany a zmenách v položke komunálny odpad. K tejto položke predniesol starosta 

obce dôkladnú finančnú analýzu, v ktorej definoval dôvody jej reálneho navýšenia 

a možnosti, ako prijatím účinných opatrení, aj vzhľadom na nárast vyprodukovaného odpadu 

o 60 ton oproti minulému roku, niektoré súvisiace výdavky účtovne znížiť. 

(Príchod poslankyne Ing. Daniely Pongráczovej, 17,40h.) 

Mgr. Peter Brtko sa informoval, či vývoz TKO do Ľupče nebude lacnejší, čo starosta potvrdil. 

Miroslav Brtko navrhoval vývoz na skládky tzv. Vápenky a Tehelne. Zaujímal sa ako funguje 

zberný dvor. Starosta informoval, že vstup na zberný dvor bude zabezpečený na zvonenie 

zvončekom, vstupná brána bude zatvorená, aby stavebný odpad preberal zamestnanec, ktorý 

ho zaeviduje a odovzdávajúcemu dá evidenčný lístok na úhradu poplatku na obecnom úrade. 

Až po zaplatení poplatku bude možné stavebný odpad odovzdať.  

MVDr. Vladimír Hatala na to reagoval, či neskočí uzavretím zberného dvora stavebný odpad 

v popolniciach. Starosta odpovedal, že uzavretie dvora je viac menej formálne a nemalú časť 

celkového objemu stavebného odpadu produkuje aj obec, preto je ho také veľké množstvo. 

Mgr. Peter Brtko k opatreniu č. 20 o zmene rozpočtu navrhuje navýšiť rozpočet na požiarnu 

ochranu o 840 €, t.j. o sumu, ktorú obec získala na jej prenájme počas roka. Peniaze pomôžu 

k obnove kuchynky. 

Ing. Michal Švento podporil návrh Mgr. Petra Brtka. Uviedol tiež, že ak je potrebné navýšiť 

sumu výdavkov za odpad, aby nešla obec do straty, navrhuje schváliť rozp. opatrenie č. 20. 

K problematike komunálneho odpadu starosta oboznámil poslancov OZ s ponukou 

spoločnosti OZO za manipuláciu a odvoz zmesového odpadu v KUKA nádobách (t.j. bez 
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ceny za uloženie odpadu na skládku). Cenová ponuka bola vypracovaná na počet vyvážaných 

KUKA nádob. Týždenne sa vyváža zhruba 900 KUKA nádob, cca 13-14 ton. Cena za túto 

služby by bola 36.800.-€ ročne. 

Návrh  uznesenia predložil Mgr. Peter Brtko: 

OZ prijalo uznesenie č. 248/2017-7. Hlasovanie: 9-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela 

Pongráczová, Ing. Michal Švento, Mária Mravcová, Marián Mliečko) 

 

Po prijatí uznesenia rokovanie OZ starosta obce o 18,10 prerušil na 20 minút. Počas prestávky 

sa hosť rokovania p. Martin Pišuth informoval o stave príprav na rekonštrukciu 

a dobudovanie ulice  Pod hradom a o systéme prijímania detí do MŠ na celodennú prevádzku. 

Odpovedal mu starosta obce. 

O 18,30 rokovanie OZ opustila poslankyňa Mária Mravcová. 

 

K bodu 7 – Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.9.2017 do 1.12.2017 

Predkladateľ: Mgr. Janka Pavlíková, hlavná kontrolórka Obce Likavka podala v správe 

informácie o kontrolovanom subjekte - Obecný úrad Likavka v programe Propagácia obce. 

Záver kontroly: neboli zistené vážne nedostatky, no v zmysle hospodárneho nakladania 

s finančnými prostriedkami obce odporúča v rozpočte na rok 2018 znížiť sumu prostriedkov 

určenú na tento účel a zaviesť evidenciu propagačného a reklamného materiálu z dôvodu 

účinnej kontroly.  

Ďalšou kontrolou bola kontrola prijatých opatrení zo záverov kontrolnej činnosti hl. 

kontrolóra za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2016, V stanovených lehotách určených na 

odstránenie nedostatkov a opatrení starosta neprijal určené opatrenia, resp. neodstránil príčiny 

vzniku zistených nedostatkov. 

Diskusia: Starosta reagoval na správu hlavnej kontrolórky vysvetlením, že správam 

z kontrolnej činnosti venuje pozornosť, závery z nich konzultuje so zodpovednými 

zamestnancami, hľadá opatrenia napr. na zefektívnenie vymáhania pohľadávok, v správnej 

evidencii účtovných pokladničných dokladov, v odstránení nedostatkov pri vyúčtovaní 

prostriedkov poskytnutých Obecnému športovému klubu Likavka formou dotácie a pod. 

Najmä z dôvodu pracovnej vyťaženosti však nepodáva informácie o týchto opatreniach hl. 

kontrolórovi písomne. 

Starosta obce následne vysvetlil, že propagačné a reklamné materiály neslúžia len pre aktivity 

starostu, ale boli použité napr. na ocenenie jubilujúcich členov Základnej organizácie 

Červeného kríža, účastníkov súťaže O pohár starostu obce vo vzpieraní, na ocenenie 

pedagógov pri oslavách 55. výročia Základnej školy Likavka, pri prezentácii obce v zahraničí 

prostredníctvom dedinskej folklórnej skupiny či návštevách partnerských obcí a pod. 

Diskusia: Ing. Michal Švento súhlasil s potrebou evidencie a použitia propagačných  

a reklamných materiálov, avšak považuje ich za nevyhnutné. Písomnú formu prijatých 

opatrení z kontrolnej činnosti hl. kontolóra zo strany starostu považuje za potrebnú. 

Stanovisko podporila i poslankyňa Ing. Homolová. Mgr. Peter Brtko, Daniel Krížo a Ing. 

Daniela Pongráczová súhlasia s kontrolórkou aj Ing. Michalom Šventom, považujú však 

propagáciu za dôležitú. Na doplnenie informácii starosta konkretizoval ďalšie tovary a služby, 

ako napr. propagácia obce v časopise Spoločník, Liptovských novinách, v magazíne Cestovný 

informátor, obstaranie leteckých snímok v obci, vydávanie obecného stolového kalendára, 

zakúpenie hodnotných publikácií o obci, náklady spojené s ocenením Pečať rozvoja obce 

a pod., ktoré boli zaúčtované na reklamu a propagáciu. Pripustil, že niektoré z nich môžu byť 

v budúcnosti vynechané. 
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Návrh  uznesenia predložil Mgr. Peter Brtko: 

OZ prijalo uznesenie č. 249/2017-7. Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela 

Pongráczová, Ing. Michal Švento, Marián Mliečko) 

 

K bodu č. 8: Poskytnutie finančného príspevku na záujmové vzdelávanie na rok 2018 

Starosta predniesol žiadosť Súkromného centra voľného času v Košťanoch nad Turcom na 

záujmové vzdelávanie na rok 2018 pre deti s trvalým pobytom v Likavke, konkrétne v počte 

jedno dieťa. Starosta obce navrhuje postupovať rovnako ako v prípadoch iných žiadateľov, t.j. 

vo výške 5.- € na dieťa/mesiac. Starosta uviedol, že je potrebné zaoberať sa aj možnosťou, že 

dieťa s trvalým pobytom v Likavke vykonáva záujmové vzdelávanie u viacerých 

poskytovateľov súčasne a navrhuje preto prijať uznesenie o poskytnutí rovnakej pomernej 

časti finančného príspevku na dieťa pre takýchto poskytovateľov. 

Diskusia: Ing. Michal Švento, za finančnú komisiu vyjadril podporu návrhu. 

Návrhy  uznesení predložil Mgr. Peter Brtko: 

OZ prijalo uznesenie č. 250/2017-7 a). Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela 

Pongráczová, Ing. Michal Švento, Marián Mliečko) 

OZ prijalo uznesenie č. 250/2017-7 b). Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela 

Pongráczová, Ing. Michal Švento, Marián Mliečko) 

 

K bodu 9: Návrh – Rozpočet Obce Likavka na roky 2018 -2020 

Starosta oboznámil prítomných, že zostavovanie rozpočtu bolo vypracované ako tímové dielo 

v spolupráci s hlavnou kontrolórkou, Mgr. Irenou Marošovou a Ing. Zuzanou Hatalovou. 

Rozpočet bol zostavovaný z očakávaného príjmu, nakoľko v čase jeho návrhu nebol 

schválený štátny rozpočet. V príjmovej časti sa vychádza z hodnôt z predchádzajúceho roka, 

ktorá je výrazne poddimenzovaná a otvára tak priestor na dorozpočtovanie aktivít, ktoré sa 

vyskytnú počas roka 2018 – napr. dnes dopytovaná ulica Pod hradom. Vo výdavkovej časti sú 

zakomponované všetky aktuálne potreby obce a priority prijaté na jednotlivých rokovaniach 

obecného zastupiteľstva. Chodník od hlavnej cesty po školu však v rozpočte nie je, avšak 

zostáva prioritou. 

Diskusia: Ing. Michal Švento doplnil informácie o daňovej prognóze, ako podmienke pri 

tvorbe a následných možných zmenách rozpočtu, poukázal na nevyhnutné navyšovania vo 

výdavkovej časti rozpočtu napr. z titulu nárastu platov vo verejnej službe, v školských 

zariadeniach. V príjmovej časti pripomenul zaoberať sa do budúcnosti navýšením príjmov 

z miestnych daní. Finančná komisia pri prejednávaní návrhu rozpočtu poukázala na vysoké 

náklady spojené s prevádzkou športového areálu, no najmä na organizovanie kultúrnych 

podujatí, nárast výdavkov na sociálne služby, nárast výdavkov na samosprávne funkcie. 

Potvrdil opodstatnenosť v rozpočte zakomponovaných kapitálových výdavkov a dôrazne 

vyjadril podporu budovania chodníka od hl. cesty ku škole. 

Starosta objasnil nárast financií na šport potrebou zakúpenia pingpongového stola a dresov 

pre hráčov stolného tenisu a na realizáciu opatrení na odčlenenie časti určenej pre stolný tenis 

od časti slúžiacej na občerstvenie. Náklady na ťažiskové kultúrne podujatia pokrývajú najmä 

honoráre, stravu pre účinkujúce súbory, náklady na pódium a digitálnu obrazovku, 

zazmluvnených interpretov (na DFF Kollárovci, na Rozlúčku s letom No Name). Navrhol 

zvolať širšie stretnutie kultúrnej komisie a organizačného štábu kultúrnych podujatí, 

folkloristov za účelom prejednania nastavenej úrovne kľúčových kultúrnych podujatí, 
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prípadného návratu k pôvodnej forme DFF, so zameraním na detské vystúpenia, bez drahých 

lákadiel, oživiť DFF súťažami, či neprejsť na dvojročnú periodicitu, nestriedať DFF 

s Rozlúčkou, zamerať sa na všeobecne vhodný výber účinkujúcich a pod. Myšlienku podporil 

aj poslanec Marián Mliečko. Starosta ešte uviedol, že kultúrne podujatia nie sú len otázkou 

výdavkov, ale prinášajú aj nezanedbateľné príjmy zo vstupného a od sponzorov. 

Čo sa týka charity, poskytuje nám opatrovateľskú službu, počet opatrovaných zásadne 

nestúpa, narastá však počet hodín, ktoré sa služba u klientov vykonáva. Kontrolórka 

informovala, že sa jedná o 2-3 opatrovateľky, na plný úväzok. Sociálne služby sa vyznačujú 

nepredvídateľnou fluktuáciou ich potrieb, operatívna finančná rezerva nie je na škodu, 

uviedol starosta. Ďalej informoval o automobile Peugeot Partner, ktoré má 10 rokov a využíva 

sa na rozvoz stravy, ale aj stavebných materiálov a náradia. Z hľadiska opotrebenia vozidla 

a hygienických noriem treba uvažovať o automobile na rozvoz stravy, najlacnejšie variant 

predstavuje zn. Dacia. Nárast v položke samosprávne funkcie považuje starosta 

za opodstatnený, z tejto časti sú použité finančné prostriedky okrem iného aj na mzdy 

zamestnancov vykonávajúcich svoju pracovnú náplň ako kombináciu originálnych 

a prenesených kompetencií. Prostriedky na vysporiadanie verejných priestranstiev budú 

použité podľa časovej náročnosti vybavovania súvisiacich procesov. Nevyhnutnosť prístavby 

hasičskej zbrojnice a možnosť na tento účel získať dotačné prostriedky ozrejmil poslanec 

Peter Brtko.  

Hl. kontrolórka k rozpočtu vypracovala v zmysle zákona stanovisko. Uviedla v ňom, že je 

spracovaný prehľadne a v predpísanej forme, v súlade so zákonom a všeobecne záväznými 

predpismi, bol v stanovenej lehote zverejnený. Z dôvodu narastajúcich nákladov na 

komunálny odpad navrhuje vykonať analýzu skutočných nákladov za súvisiace služby, 

obstaranie tejto služby dodávateľsky, resp. zvýšenie poplatku od obyvateľov. Pripomenula, že 

do príjmovej časti boli prvý krát vložené aj nedaňové príjmy za stravnú jednotku v jedálni 

základnej školy. V oblasti bežných výdavkov odporúča znížiť náklady na mzdy, tovary 

a služby, šport, kultúru (najmä DFF), ušetrí sa tak z rozpočtu na dôležité rozvojové projekty. 

Navrhuje čo najskôr aktualizovať organizačný poriadok obce, ktorý bude mať vplyv na 

zefektívnenie prideľovania mzdových prostriedkov. V oblasti kapitálových výdavkov súhlasí 

so všetkými naprojektovanými aktivitami, okrem prístavby hasičskej zbrojnice, s ktorou 

súhlasí za podmienky získania dotácie zo štátu. Programový rozpočet je spracovaný precízne, 

rozpočet ako celok navrhuje p. hl.  kontrolórka schváliť.  

Ing. Michal Švento navrhol analytickú časť rozpočtu dopracovať o grafy. 

Starosta obce v súvislosti s návrhom rozpočtu informoval poslancov o zostatku na rezervnom 

fonde a o jeho predpokladanom navýšení v roku 2018 o prostriedky, ktoré sa doň prevedú 

vykonaní účtovnej závierky za rok 2017. Uviedol, že prostredníctvom tohto fondu 

a poddimenzovanej príjmovej časti rozpočtu máme v rukách nástroj na operatívne zmeny 

v investičných prioritách obce. Hl. kontrolórka pripomenula potrebu spolufinancovania 

projektu zateplenia materskej školy vo výške cca 45.000, s ktorou musíme počítať, v prípade 

schválenia žiadosti o NFP. Poslanec Peter Brtko otvoril otázku asfaltovania celej miestnej 

komunikácie na kopci Paračka. Starosta uviedol, že k veci sa vrátime po aktualizovaní 

zostatku v rezervnom fonde. 

Poslanec Miroslav Brtko vyzdvihol vysokú úroveň spracovania rozpočtu obce a poďakoval 

všetkým, ktorí sa na jeho tvorbe podieľali. 

Návrhy  uznesení predložil Mgr. Peter Brtko: 

OZ schvaľuje uznesenie č. 251/2017-7 a). Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. 

Peter Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela 

Pongráczová, Ing. Michal Švento, Marián Mliečko) 
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OZ schvaľuje uznesenie č. 251/2017-7 b). Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. 

Peter Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela 

Pongráczová, Ing. Michal Švento, Marián Mliečko)  

OZ schvaľuje uznesenie č. 251/2017-7 c). Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. 

Peter Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela 

Pongráczová, Ing. Michal Švento, Marián Mliečko) 

 

K bodu č. 10: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018 

Predkladateľ: Mgr. Janka Pavlíková: 

1. kontrola čerpania výdavkov pohonných hmôt vozidiel vo vlastníctve obce 

2. kontrola výdavkového vybraného programu výdavkovej časti rozpočtu za rok 2017 

3. kontrola petícií a vybavovania sťažností 

4. kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a interných noriem v oblasti 

uplatňovania poskytnutých dotácií z rozpočtu obce v roku 2017 u vybraných subjektov 

5. kontrola plnenia uznesení OZ 

6. kontrola na požiadanie OZ a kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe 

poznatkov z výkonu kontrolnej činnosti 

Starosta otvoril diskusiu. 

Bez diskusie. 

Návrh  uznesenia predložil Mgr. Peter Brtko: 

OZ schvaľuje uznesenie č. 252/2017-7.  Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela 

Pongráczová, Ing. Michal Švento, Marián Mliečko) 

 

K bodu č. 11: Plán rokovaní obecného zastupiteľstva na rok 2018 

Starosta: počíta sa s o 6 termínmi rokovania OZ, a to 3 do prázdnin a 3 po prázdninách. 

Starosta otvoril diskusiu. Hlavná kontrolórka pripomenula potrebu uviesť tieto termíny na 

úradnej tabuli obce. 

Návrh  uznesenia predložil Mgr. Peter Brtko: 

OZ schvaľuje uznesenie č. 253/2017-7. Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela 

Pongráczová, Ing. Michal Švento, Marián Mliečko) 

 

K bodu č. 12 : Informácie starostu 

V úvode starosta obce informoval poslancov o žiadosti nájomcu p. Beaty Vrabkovej o 

odloženie termínu uzatvorenia zmluvy na prenájom priestorov v budove bývalej reštaurácie 

z dôvodu dotiahnutia nevyhnutných administratívnych krokov. 

Ďalej prezentoval zoznam realizovaných aktivít v obci: 

- zamestnanci obce vybudovali spevnenú plochu pod kontajnery na triedený odpad pred 

stolárskou dielňou 

- pre potreby zabezpečenia uloženého elektroodpadu zhotovili dvere a zárubňu na 

budove bývalých dielní Lesov SR oproti pekárni, ktorú máme v dlhodobom nájme 

- umiestnili nové dopravné značenie upravujúce prednosť v jazde na moste poniže 

pekárne 

- poštiepkovali zásobu zeleného odpadu – celý zberný dvor pri pekárni 

- zhotovili bezpečnostné zábradlia pri šatniach na futbalovom areáli aj pred vchodom do 

pivnice bývalého obecného úradu 

- zimná údržba ciest, chodníkov, mostov a lávok podľa potreby 
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- dodávateľsky bola realizovaná dodávka a montáž okien a dverí na východnej stene 

budovy domu smútku 

Starosta obce ďalej informoval o absolvovaní rokovaní s vedením spoločnosti Lesy SR - 

Odštepný závod Lipt. Hrádok o potrebe rekonštrukcie veternou smršťou strhnutej plechovej 

strechy budovy bývalých dielní. Lesy SR rekonštrukciu zabezpečili v mesiaci december 2017. 

Ďalej podal informáciu, že požiadal spoločnosť OZO o cenovú ponuku na zber a vývoz 

zmesového odpadu v obci ako alternatívu k tejto činnosti vykonávanej obcou. Ponúknutá cena 

je 36.800 + poplatok za uloženie odpadu na skládku. 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo Miestnu akčnú skupinu Dolný 

Liptov, ktorej členom je i naša obec, ako oprávnenú na čerpanie prostriedkov zo zdrojov EÚ v 

nadchádzajúcich rokoch 2018 - 2023. 

Ministerstvo životného prostredia SR podalo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratné 

finančné príspevky na budovanie zberných dvorov. Obec má na tento účel z minulosti 

vypracovanú projektovú dokumentácia aj právoplatné stavebné povolenie. V súvislosti 

s prípravou žiadosti je potrebné vypracovať niekoľko procesov verejného obstarávania: na 

zhotoviteľa stavby, dodávateľa manipulačnej techniky, kontajnerov a tri prieskumy trhu na 

súvisiace aktivity. Cena za vypracovanie žiadosti spolu s procesmi VO je cca 8.500,- €. 

Starosta požiadal poslancov OZ o možnosť konať vo veci, ktorú mu poslanci udelili. 

Žiadosť o finančný príspevok na projekt Európa pre občanov nebola podporená. 

Starosta obce zabezpečil odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolnej činnosti zameranej 

na vyúčtovanie poskytnutej dotácie z rozpočtu obce pre subjekt Obecný športový klub 

Likavka. 

Starosta obce ešte podal informáciu o podpise dodatku č. 7 ku zmluve o dielo na výstavbu 

diaľničného úseku D1 Ivachnová – Hubová a o vydaní obecného kalendára na rok 2018. 

Bilancia spoločenských aktivít: 

- 11.11.2017 – účasť na záverečnom podujatí v rámci projektu cezhraničnej spolupráce 

Tradícia naša sila - hudobno – tanečné poľsko – slovenské tvorivé dielne 

v partnerských Wilkowiciach, na ktorom sa prezentovala Dedinská folklórna skupina 

Likava 

- 12.11.2017 – odpustová slávnosť v Martinčeku 

- 13.11.2017 – zasadnutie predstavenstva Združenia jednoduchých pozemkových úprav 

Paračka s návrhom všeobecných zásad funkčného usporiadania územia 

- 14.11.2017 – školenie zabezpečené Okresným úradom Ružomberok v oblasti 

krízového riadenia, protipovodňových opatrení, povinností v súvislosti s brannou 

povinnosťou a pod. 

- 22.11.2017 – školenie na Mestskom úrade v Ružomberku na problematiku evidencie 

elektronických registratúrnych záznamov 

- 23.11.2017 – obec spoluorganizovala dve športové akcie – pohár starostu obce vo 

vzpieraní a hokejbalový turnaj ulíc 

- 29.11.2017 – v Banskej Bystrici sa konalo stretnutie predstaviteľov samospráv, ktoré 

tvoria Iniciatívu Stredné Slovensko, zameranú na podporu rozvoja cestnej 

infraštruktúry v tomto regióne. Výstupom stretnutia bolo programové vyhlásenie 

iniciatívy a výzva na zorganizovanie protestných zhromaždení – blokád priechodov 

pre chodcov. Jedna z nich sa uskutočnila od 15.00 hod. v Likavke na priechode pre 

chodcov pri Hubertuse. 

- 30.11.2017 – stretnutie predstaviteľov samospráv dotknutých obcí, mesta 

Ružomberok, Národnej diaľničnej spoločnosti, Správy ciest a projekčnej firmy 

Dopravoprojekt, na ktorom boli prezentované varianty potenciálneho napojenia 
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rýchlostnej cesty R1 na diaľnicu D1, križovatky cesty I/18 a R1, preložky a úpravy 

jestvujúcich ciest. Napojenie R1 na D1 sa bude pravdepodobne realizovať 

v križovatke v Ivachnovej. 

- 30.11.2017 – starosta obce sa zúčastnil slávnostného aktívu Slovenského červeného 

kríža v Ružomberku, na ktorom boli za viacnásobné darcovstvo krvi odmenení viacerí 

obyvatelia našej obce 

- 3.12.2017 – na námestí pred obecným úradom sa konali tradičné Vianočné trhy 

- 5.12.2017 – v kultúrnom dome Likavka sa konala prezentácia a verejné 

prerokovávanie správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie v súvislosti so 

zmenou stavby D1 Ivachnová – Hubová pre obce Likavka, Martinček, Lisková 

a mesto Ružomberok. Obec vypracovala k predloženej správe rozsiahle stanovisko na 

zmiernenie negatívnych vplyvov stavby na životné prostredie a dotknuté obyvateľstvo, 

ktorá bude do správy zakomponovaná. Podmienkou započatia prác na výstavbe 

diaľnice je nadobudnutie právoplatnosti tejto správy po procese jej verejného 

pripomienkovania. 

- 6.12.2017 – stretnutie predstaviteľov samospráv výstavbou diaľnice dotknutých obcí 

so štátnym tajomníkom ministerstva dopravy o nastolení konkrétnych termínov 

výstavby v súvislosti s vyššie spomínanou správou o hodnotení vplyvov na životné 

prostredie 

- 7.12.2017 – stretnutie starostov obcí okresu s riaditeľom Spišskej katolíckej charity 

ohľadom vykonávania sociálnych služieb pre obyvateľov obcí okresu v roku 2018 

- 9.12.2017 – v dome chovateľov Likavka sa konala zimná výstava králikov 

- 12.12.2017 – zasadnutie predstavenstva Združenia jednoduchých pozemkových úprav 

Paračka, na ktorom došlo k schváleniu návrhu všeobecných zásad funkčného 

usporiadania územia a súvisiacich zmien obvodu pozemkových úprav 

- 14.12.2017 – zamestnanci odboru školstva Okresného úradu Žilina vykonali v obci 

kontrolu vyúčtovania finančných prostriedkov pridelených na riešenie havarijného 

stavu kotolne Základnej školy s materskou školou a vykonali obhliadku 

zrealizovaných opatrení 

- Výsledkom prokurátorskej previerky na výkon agendy výrubu drevín bolo 

upozornenie prokurátora na zistené nedostatky, na odstránenie ktorých starosta obce 

vypracoval systém opatrení. 

Starosta otvoril diskusiu. 

Diskusia: Poslanec Marián Mliečko predniesol otázku, prečo je pri prezentácii severojužného 

prepojenia Slovenska, za ktoré bojuje i naša obec, v médiách zobrazované prepojenie 

rýchlostnou cestou R3 z Banskej Bystrice na Martin, Hubovú a ďalej na sever. Starosta obce 

informoval, že je to záležitosť televízie, ktorá o danej veci predkladá informácie. Garancia 

štátneho tajomníka ministerstva dopravy znie, že spomínaný koridor bude realizovaný 

dobudovaním rýchlostnej cesty R1 popod Donovaly do Ružomberka. 

Poslanec Michal Švento vyzdvihol vysokú úroveň osláv poľskej štátnosti, ktorú sme mali 

možnosť zažiť pri návšteve partnerskej gminy Wilkowice. Ďalej sa zaujímal o projekty, ktoré 

budú v regióny rozvíjané prostredníctvom miestnej akčnej skupiny. Starosta túto 

problematiku podrobne vysvetlil. Poslanec Švento ďalej vyzdvihol úroveň prezentovaných 

podujatí: súťaž vo vzpieraní, hokejbalový turnaj, Vianočné trhy s príchodom Mikuláša. 

Návrh  uznesenia predložil Mgr. Peter Brtko: 

OZ schvaľuje uznesenie č. 254/2017-7.  Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela 

Pongráczová, Ing. Michal Švento, Marián Mliečko) 
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K bodu č. 13: Interpelácie poslancov 

Interpeláciu nepredložil nikto z prítomných poslancov. 

 

K bodu č. 14: Diskusia 

Daniel Krížo: navrhol zintenzívnenie intervalu vývozu plastov. Starosta bude kontaktovať 

zberovú spoločnosť. 

Mgr. Peter Brtko: upozornil na skutočnosť, že aj kontajner na odovzdaný textil n.o. Pomocný 

anjel je tiež preplnený. Starosta bude kontaktovať zberovú spoločnosť. 

Ing. Michal Švento sa informoval o pripravovaných podujatiach ako Rozlúčka so starým 

rokom a obecný ples. Starosta obce informoval, že obe podujatia sa uskutočnia v zmysle 

osvedčených scenárov, na obecnom plese bude účinkovať skupina Kortina.  

Ing. Edita Homolová: poukázala na nutnosť natrieť zvodidlá na Školskej ulici a na potrebu 

odvodnenie križovatky ulíc Puškáreň a Školská. Po obnovení asfaltového koberca na Školskej 

ulici sa počas dažďov na tomto mieste tvoria kaluže, ktoré v zime zamŕzajú. 

Daniel Krížo navrhol doplniť na vyššie definovanej križovatke zvislé dopravné značenie 

ohľadom doplnenia prednosti v jazde a vyzvať majiteľa psa v bývalej pizzérii na 

zabezpečenie plota dvora, v ktorom chovajú agresívnych psov. 

Mgr. Peter Brtko: dom pri kostole má nebezpečnú strechu. Sanačné opatrenia vykonala obec. 

Mgr. Janka Pavlíková: upozornila na počarbanú mapu pri železničnom priecestí, požaduje 

doplniť dopravné značenie na Hviezdoslavovej ulici s Mikuštiakovou ohľadom doplnenia 

prednosti v jazde. 

Návrh  uznesenia predložil Mgr. Peter Brtko: 

OZ schvaľuje uznesenie č. 255/2017-7.  Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela 

Pongráczová, Ing. Michal Švento, Marián Mliečko) 

 

Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 20.40 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť, 

a za celoročnú prácu, poprial všetkým prítomným požehnané Vianoce a poďakoval za 

spoluprácu pozvanému hosťovi riaditeľovi ZŠ s MŠ Likavka Mgr. Birtusovi, ktorý 

poďakovanie opätoval. 

 

 

Zapísala: Mária Majková, v. r. 

 

 

 

Ing. Michal Š v e n t o, v. r.       Ing. Marián J a v o r k a, v. r.            Miroslav B r t k o, v. r.  

       overovateľ                                       starosta obce                                   overovateľ 
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Prezenčná listina poslancov na zasadnutí OZ v Likavke 

Priezvisko, meno, titul Dátum: 15.12.2017 

Brtko Miroslav 
/ 

Brtko Peter, Mgr. 
/ 

Hatala Vladimír, MVDr. 
/ 

Homolová Edita, Ing. 
/ 

Krížo Daniel 
/ 

Mliečko Marián / 

Mravcová Mária 
/ 

Pongráczová Daniela, Ing. / 

Švento Michal, Ing. 
/ 

  

prítomný: /  

ospravedlnený: -  
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