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Zápisnica 

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke 

dňa 06.05.2020 

 

Starosta obce                                         Ing. Marián Javorka 

Hlavný kontrolór obce                          Mgr. Janka Pavlíková 

 

Prítomní poslanci OZ: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, 

Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento  

Ospravedlnení poslanci: Ing. Edita Homolová 

Prizvaná: Mgr. Mária Šlašťanová – 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. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 

3. Návrh VZN Obce Likavka  o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a 

prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školy a školského zariadenia zriadených 

na území obce Likavka na rok 2020 

4. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2020 

5. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.11.2019  do 3.2.2020 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 

7. Informácie starostu obce 

8. Interpelácie poslancov 

9. Rôzne 

10. Záver   

    

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

prítomných a konštatoval, že rokovanie OZ v 8. volebnom období bolo zvolané v zmysle § 13 

odst. 4/ písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov, ďalej v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 

s vylúčením verejnosti a v náhradnom termíne a je uznášania schopné, nakoľko je prítomná 

nadpolovičná väčšina poslancov.  

Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu programu rokovania obecného 

zastupiteľstva. Hlasovanie: 8-0-0. Starosta obce vyzval poslancov na predloženie 

doplňujúceho alebo pozmeňujúceho návrhu k programu rokovaniu obecného zastupiteľstva. 

Poslanci nepredložili žiadne návrhy. Starosta obce navrhol pozmeniť bod č. 1 o doplnenie 

voľby volebnej komisie, nakoľko bod č. 9 – Rôzne je doplnený o voľbu predsedu a člena 

Komisie pre školstvo, kultúru, šport a voľnočasové aktivity a Komisie na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcie starostu obce. 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu. Hlasovanie: 8-0-0. 

Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Máriu Slašťanovú – ref. OcÚ. Za overovateľov 

zápisnice určil poslancov p. Daniela Kríža a p. Igora Martona.  
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Starosta obce navrhol Ing. Michala Šventa za predsedu návrhovej komisie, p. Adriána Solára 

a p. Jozefa Peniaka za členov návrhovej komisie. Starosta obce otvoril diskusiu 

k predloženému návrhu. Bez diskusie. Hlasovanie: 8-0-0.  

Starosta obce navrhol MVDr. Vladimíra Hatalu za predsedu volebnej komisie, p. Mariána 

Mliečka a p. Jozefa Nemčeka za členov volebnej komisie. Starosta obce otvoril diskusiu 

k predloženému návrhu. Bez diskusie. Hlasovanie: 8-0-0. 

Starosta obce navrhol toto rokovanie OZ považovať za plánované z titulu zachovania výšky 

odmeny poslancov, hoci z dôvodu vyššie uvedených opatrení sa nemohlo uskutočniť 

v plánovanom termíne. Starosta obce otvoril diskusiu k predloženému návrhu. Bez diskusie. 

Hlasovanie: 8-0-0. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 127/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) schvaľuje 

program rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, 

Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

b) volí 

Ing. Michala Šventa za predsedu návrhovej komisie,  

p. Adriána Solára a p. Jozefa Peniaka za členov návrhovej komisie; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, 

Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

c) volí 

MVDr. Vladimíra Hatalu za predsedu volebnej komisie,  

p. Mariána Mliečka a p. Jozefa Nemčeka za členov volebnej komisie; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, 

Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

d) berie na vedomie 

určenie zapisovateľky Mgr. Márie Slašťanovej, 

a overovateľov zápisnice p. Daniela Kríža a p. Igora Martona. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, 

Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 2: Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 

O plnení uznesení obecného zastupiteľstva informovala prítomných hlavná kontrolórka obce 

Mgr. Janka Pavlíková a konštatovala, že od začiatku nového volebného obdobia bolo doposiaľ 

prijatých 126 uznesení obecného zastupiteľstva, z ktorých vyplývajú nasledovné úlohy: 

Uznesenie č. 13/2018-8 bod c) - uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo odporúča 

obecnému úradu začať konanie vo veci usporiadania pozemku o výmere 161 m
2
, evidovaného 

na parcele EKN 3267/221, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie 

Likavka, zapísaného na LV č. 4145 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym 

odborom, ktorý je vo vlastníctve p. Kataríny Dubovcovej a na ktorom je umiestnená budova s č. 

551, ktorá je vo vlastníctve obce Likavka, v zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 66/2009 Z. z. 

o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré 

prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie uvedené územné celky a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Uvedená úloha sa od posledného riadneho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva neplní. 

Uznesenie č.  106/2019-8 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce 

Likavka Ing. Mariána Javorku ku všetkým potrebným právnym a iným úkonom spojených so 

schválením, prijatím a čerpaním úveru, ako aj podpisom zmluvy o úvere, jej prípadných 

dodatkov, príloh a doplnení. Dňa 23.12.2019 starosta obce podpísal zmluvu o termínovanom 
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úvere č. 33/009/19 s Prima Bankou Slovensko a.s. Zmluva je zverejnená na webovom sídle 

obce Likavka.  

Uznesenie č. 107/2019-8 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce 

Likavka Ing. Mariána Javorku ku všetkým potrebným právnym a iným úkonom spojených 

s podpisom Kúpnej zmluvy so štátnym podnikom LESY Slovenskej republiky na kúpu 

nehnuteľného majetku v k. ú. Likavka zapísaného na liste vlastníctva č. 676 a to: stavby: 

administratívna budova súp. č. 1045 na pozemku KN-C parc. č. 1278/1, administratívna budova 

č. 1083 na pozemku KN-C parc. č. 1279/3 s príslušenstvom a pozemky: pozemok KN-C parc. 

č. 1278/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 193 m
2
, pozemok KN-C parc. č. 1279/1, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2628 m
2
, pozemok KN-C parc. č. 1279/2, zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 31 m
2
, pozemok KN-C parc. č. 1279/3, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 316 m
2
, príslušenstvo (neevidované na LV) a to drobné stavby: oplotenie areálu na 

parc. č. 1279/1, 1379/2 a vonkajšie úpravy: prípojka vody k SO 01 na parc. č. 1279/1, prípojka 

vody k SO 02 na parc. č. 1279/1, kanalizácia na parc. č. 1279/1, prípojka plynu na parc. č. 

1279/1, teplovodný kanál ÚK na parc. č. 1279/1, spevnené plochy na parc. č. 1279/1. Dňa 

18.12.2019 starosta obce podpísal Kúpnu zmluvu so zmluvnou stranou Lesy SR štátny 

podnik. Zmluva je zverejnená na webovom sídle obce Likavka. Uvedené nehnuteľnosti 

boli dňa 7.2.2020 zapísané na list vlastníctva Obce Likavka č. 1167. 

Uznesenie č. 118/2019-8 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo schválilo finančný 

príspevok vo výške 500 EUR do verejnej zbierky na výpomoc obyvateľom bytového domu 

v Prešove po výbuchu plynového potrubia. Finančný príspevok nebol zaslaný na verejnú 

zbierku. 

Uznesenie č. 123/20250-8 bod c) – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo poverilo 

starostu obce Likavka podpísaním Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom rozpočtu MV SR na projekt „Prístavba hasičskej zbrojnice“. Zmluva ešte 

nebola podpísaná obidvoma zmluvnými stranami. 

Uznesenie č. 124/2020-8 bod c) – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo poverilo 

starostu obce Likavka podpísaním Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo 14/2019/2 k stavbe 

„Znižovanie energetickej náročnosti materskej školy a školskej jedálne v Likavke“. Dňa 

11.02.2020 starosta obce podpísal Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo 14/2019/2 k stavbe 

„Znižovanie energetickej náročnosti materskej školy a školskej jedálne v Likavke“. 

Dodatok č. 4 je zverejnený na webovom sídle obce Likavka. 

Starosta obce poďakoval hlavnej kontrolórke obce a k Uzneseniu č. 13/2018-8 bod c) doplnil, 

že sa nachádza vo fáze, kedy je potrebné vypracovať geometrický plán, ktorý by mapoval stav 

v čase kúpy uvádzaných nehnuteľností v porovnaní so súčasným stavom. Až následne by 

mohla byť podaná žaloba spojená s domáhaním sa majetku. V tejto veci sa obec obráti na 

geodeta Ing. Jozefa Pniaka, ktorý spracovával ROEP, pri ktorej došlo k určitému posunu 

parciel, preto je potrebné s ním odkonzultovať, či sa to týka aj predmetného územia. Až 

potom sa bude zadávať geometrický plán, ktorý bol už odkonzultovaný s firmou iGEO s.r.o. 

Starosta obce sa ospravedlnil, že z dôvodu zaneprázdnenosti sa tejto problematike dostatočne 

nevenoval a preto túto agendu presunul na zamestnankyňu stavebného úradu. 

K Uzneseniu č. 118/2019-8 starosta obce uviedol, že finančný príspevok na verejnú zbierku 

nebol zaslaný z dôvodu náhleho odchodu na dlhodobú PN účtovníčky OcÚ, ktorá mala túto 

transakciu pripravenú. Starosta obce komunikoval s Mestom Prešov no keďže tento 

transparentný účet, na ktorý sa mala hotovosť poskytnúť bol už uzavretý a vyzbieraný finančný 

obnos postihnutým obyvateľom rovnomerne prerozdelený, hľadajú ďalšiu alternatívu, napríklad 

aj prostredníctvom správcovskej spoločnosti. Starosta obce navrhol do najbližšieho zasadnutia 

OZ počkať, či sa nájde adekvátna alternatíva, v prípade že nie, bude potrebné spomínané 

uznesenie zrušiť. Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec MVDr. Vladimír Hatala uviedol, že by bolo vhodné, aby sa to dotiahlo do konca s  

pôvodný účelom. 
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Starosta obce súhlasil, len doplnil, že cesta k tomu je teraz však komplikovanejšia a hľadá sa 

také riešenie, aby bolo preukázateľné, že poslaný finančný obnos splnil svoj účel. 

Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že OZ schválilo prispieť finančným príspevkom do 

verejnej zbierky, ktorá však už skončila, preto je potrebné pôvodné uznesenie zrušiť alebo 

zmeniť. Ing. Michal Švento ďalej doplnil, že v prípade zmeny uznesenia bude potrebné túto 

problematiku riešiť formou zmluvy. 

Poslanec Adrián Solár k sporu s p. Katarínou Dubocou doplnil, že nakoľko sa tento spor ťahá 

už druhý rok, upozornil, aby obec nedostala prípadnú pokutu.  

Starosta obce uviedol, že v tomto prípade by nemali plynúť žiadne lehoty ale súhlasil s p. 

Solárom, že proces sa dlho odkladá a označil ho ako prioritný.  

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 128/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

informácie o plnení uznesení obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, 

Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 3: Návrh VZN Obce Likavka o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území obce 

Likavka na rok 2020 

Predkladateľ: starosta obce doplnil, že uvádzané VZN bolo prijímané na záver r. 2019 a je 

potrebné ho upraviť z dôvodu narušeniu bežného stavu, ku ktorému došlo vyhlásením 

mimoriadnej situácie na území SR a s tým súvisiacemu zavretiu škôl, materských škôl 

a školských zariadení. Pôvodná výška dotácie bola stanovená mesačne na 1/12 z celkovej 

výšky ročnej dotácie na rok 2020. Starosta obce absolvoval s p. riaditeľom školy, s poslancom 

OZ Ing. Michalom Šventom a zamestnancom Školského úradu Likavka štyri stretnutia, kde 

spoločne hľadali riešenia na zavedenie opatrení súvisiacich so zníženým prísunom 

podielových daní na financovanie školských zariadení. Výsledkom stretnutí bolo 

vypracovanie návrhu VZN, ktoré umožní regulovať prísun finančných prostriedkov zo strany 

obce, nakoľko analytici predpokladajú výpadok prísunu podielových daní vo výške 

minimálne 10 %. 

Starosta ďalej uviedol, že pôvodný zverejnený návrh VZN bol pripomienkovaný riaditeľom 

školy a následne zo strany predkladateľa upravený tak, že k zmene dochádza v § 4 odsek 2), 

kde sa uvádza, že od mája 2020 do konca kalendárneho roka bude dotácia poskytovaná 

prijímateľovi dotácie mesačne, spravidla vo výške 1/12 z ročnej výšky dotácie, najneskôr do 

25. dňa príslušného mesiaca, rozpísaná na jednotlivé organizačné zložky školy. V prípade 

zmeny v mesačnej výške dotácie bude táto bezodkladne ohlásená vedeniu školy.  

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento doplnil, že obec dostáva financie na materskú školu, školskú 

jedáleň a školský klub detí z podielových daní, ktoré sú v roku 2020 výrazne ovplyvnené 

finančnou krízou. V týchto školských zariadeniach sa momentálne v dôsledku pandémie 

koronavírusu vykonáva minimum aktivít (s výnimkou školy, ktorá vyučuje online). 

V mnohých obciach pristúpil zriaďovateľ k úprave miezd. Uviedol tiež, že predkladané 

riešenie je len čiastkové a v budúcnosti bude potrebné celkovú výšku dotácie ponížiť. Škola 

bude tiež musieť prijať určité opatrenia. 

Starosta obce uviedol, že p. riaditeľ školy prijal opatrenia v podobe zníženia platu 

zamestnancom na 80 %.  Starosta obce na záver zhrnul, že uvádzané VZN bude potrebné 

v priebehu roka ešte upraviť, predkladaná podoba VZN slúži len ako nástroj na možnosť 

regulovania prísunu finančných prostriedkov za obdobie, kedy bola činnosť školy a školských 

zariadení prakticky pozastavená. 
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Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 129/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Likavka č. 1/2020 o určení výšky finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia 

zriadených na území obce Likavka na rok 2020. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, 

Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 4: Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2020 

Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o predložených rozpočtových 

opatreniach č. 1/2020, 2/2020, 4/2020 a 5/2020 (príloha zápisnice), ktoré boli vypracované 

z dôvodov skutkového stavu a nevyhnutných potrieb obce a ktoré sú rozpísané v dôvodovej 

správe k programu rokovania.  

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Adrián Solár sa opýtal ohľadom faktúry od firmy BALA a.s. na 1715,14 eur, ktorá 

je vystavená po ukončení prác a nie je v nej špecifikované o ktoré práce ide. 

Starosta obce vysvetlil, že ide o sumarizačnú faktúru po prijatí dodatku č. 4 k Zmluve o dielo, 

kde sa podľa skutkového stavu, ktorý bol po skolaudovaní stavby potvrdený, vykonala 

kompenzácia prác naviac, ktoré firma BALA a.s. realizovala, a uvádzaná suma je výsledná, 

ktorá vyšla do plusu. 

Mgr. Janka Pavlíková – hlavná kontrolórka obce poznamenala, že OZ na poslednom rokovaní 

schválilo firme BALA a.s. úhradu nákladov vo výške viac ako 17 000 eur a dodatok č. 4 

zmluvy o dielo obsahuje ďalšie položky, ktoré upravujú rozpočet stavby.   

Starosta obce odpovedal, že rozpočet sa formou dodatkov k zmluve o dielo upravoval viac 

krát v súvislosti s tým, že niektoré nákladové položky boli v zmysle poskytnutého finančného 

príspevku neoprávnené (všetky naviac práce) a niektoré oprávnené. Neoprávnené položky 

predstavovali spomínaných 17 000 eur, oprávnených položiek sa dotýka faktúra, ktorá je 

predmetom predkladaného rozpočtového opatrenia. 

Poslanec Adrián Solár sa vyjadril ohľadom kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa 

workoutového ihriska a uviedol, že sa mu nepozdáva spôsob, akým sme k tomuto ihrisku 

prišli, že je to kompenzácia za herne.  

Starosta obce odpovedal, že to nie je kompenzácia za herne, spoločnosť, ktorá toto ihrisko 

postavila ešte v tom čase v obci legálne podnikala a ponúkla sa, že prispeje obci na všeobecne 

prospešné aktivity. Ihrisko si ľudia pýtali a tak starosta obce súhlasil s jeho vybudovaním.  

Poslanec Adrián Solár ďalej opýtal na sumu 4383,954 eur na p. Pavelku, ktorý predložený 

rozpočet spracoval. 

Starosta obce uviedol, že tento pán v minulosti omylom predložil zlý výkaz a že výkaz 

predložený v materiáloch pre poslancov je už správny a jeho položky boli inštalované. 

Poslanec Adrián Solár uviedol, že nie je k tomu objednávka ani zmluva. 

Starosta obce odpovedal, že objednávka sa môže vystaviť dodatočne,  nakoľko jej predmet 

nebol krytý rozpočtom, ale tie práce zrealizované sú. Starosta priznal, že zvolený postup 

nebol štandardný a bolo to postavené len na gentlemanskej dohode a potrebe všetky práce 

ukončiť ku dňu otvorenia materskej školy. Dnes to však je potrebné oficiálne potvrdiť. 

Poslanec Adrián Solár uviedol, že teraz je to neodkontrovateľné. 

Starosta obce súhlasil ale uviedol, že dodávateľ vystupoval maximálne korektne a že poslanci 

to mohli vidieť, nakoľko sa sami tiež zúčastňovali kontrolných dní. 

Poslanec Adrián Solár to označil ako chybu projektu, na ktorú obec musí teraz doplácať. 

Starosta obce súhlasil, že to mohlo byť aj tým spôsobené, ale aj tým, že pri prestavbe kuchyne 

sa počítalo so zväčšením jej kapacity pre prípad vyššieho počtu stravníkov. 
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Poslanec Daniel Krížo potvrdil, že p. Pavelka im všetko vysvetľoval a poukazoval a že už 

dlhý čas čaká na zaplatenie. 

Poslanec Adrián Solár upozornil, že predložený výkaz je bez pečiatky stavebného dozoru 

a obáva sa, aby obec neplatila niektoré náklady duplicitne. 

Starosta obce uviedol, že toto by vylúčil, hoci to nemôže potvrdiť, no spomínaný dodávateľ 

na vlastné náklady poskytol materiál na opravu poruchy prívodu elektrickej energie do 

budovy, vždy mal korektný prístup a od februára čaká na zapletenie. 

Mgr. Janka Pavlíková – hlavná kontrolórka obce zopakovala slová p. poslanca Adriána Solára 

v ktorých upozornila na chýbajúcu objednávku, zmluvu a pečiatku stavebného dozoru. 

Poslanec MVDr. Vladimír Hatala uviedol, že poslanci sa zúčastnili kontroly. 

Poslanec Daniel Krížo uviedol, že chyba bola v projekte a nie na strane p. Pavelku. 

Poslanec Igor Marton navrhol, ak sú teda nejaké pochybnosti, aby sa to celé dalo 

prekontrolovať. 

Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že síce postup nie je štandardný, ale aby sa to 

skontrolovalo a schválilo je potrebné to dotianuť. 

Starosta obce súhlasil a na záver uviedol, že sa v čo najkratšom čase objedná revízia 

použitých materiálov a až po kladnej správe z revízie sa vystaví objednávka a prebehne 

platba. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 130/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

zmenu rozpočtu obce na rok 2020, rozpočtovým opatrením č. 1/2020, 2/2020, 4/2020, 5/2020; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, 

Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

b) berie na vedomie 

zmenu rozpočtu obce na rok 2020, rozpočtovým opatrením č. 1/2020, 2/2020, 4/2020; 

Hlasovanie: 7-1-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, 

Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento; proti: Adrián Solár) 

c) schvaľuje 

zmenu rozpočtu obce na rok 2020, rozpočtovým opatrením č. 5/2020. 

Hlasovanie: 7-1-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, 

Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento; proti: Adrián Solár) 

 

K bodu č. 5: Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.11.2019 do 03.02.2020 

Mgr. Janka Pavlíková – hlavná kontrolórka obce podala v správe informácie o kontrolovanom 

subjekte – Obecný úrad Likavka, kde boli za sledovanie obdobie vykonané tri kontroly 

v súlade s planom kontrolnej činnosti na II. polrok 2019: 

- Kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní vo vybranom programe výdavkovej 

časti rozpočtu obce, ktorá bola zameraná na program 11. KULTÚRA podprogram 11.3 

Kultúrne podujatia, kde bolo zistenie porušenie ustanovení Zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní, porušenie Smernice č. 1/2011, Smernice č. 2/2015 a vnútorných 

predpisov č. 9/2016 a 1/2018 a Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. 

- Kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní pri zákazke s nízkou hodnotou na 

stavebné práce, kde bolo zistené, že starosta postupoval v rozpore s ustanovením § 11 ods. 1 

zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko uzavrel zmluvu so zhotoviteľom, ktorý nie je 

zapísaný v Registri partnerov verejného sektora vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR, 

Obec Likavka pri zmene zákona o verejnom obstarávaní neaktualizovala svoj vnútorný 

predpis, čím porušila zákon o finančnej kontrole a audite. Nezverejnením zákazky v profile 

verejného obstarávateľa došlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní. 

- Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018 – 

uvedenou kontrolou neboli zistené nedostatky. 
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Starosta obce odôvodnil príčiny popísaných nedostatkov, zaviazal sa k ich odstráneniu 

a vyvodeniu zodpovednosti voči zamestnancom, ktorých kompetencie sa dotýkali a otvoril 

diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento pri otázke verejného obstarávania navrhol, aby starosta posunul 

túto agendu, ktorá je veľmi náročná zamestnancovi obce, ktorý by sa tomu dlhodobejšie 

venoval a absolvoval by školenia, prípadne mať na túto agendu odborníka, ktorý by to 

kontroloval. 

Starosta obce súhlasil s návrhom p. poslanca Ing. Michala Šventa. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 131/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.11.2019 do 03.02.2020. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, 

Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 6: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 

Predkladateľ: Mgr. Janka Pavlíková – hlavná kontrolórka obce predstavila prítomným správu 

o kontrolnej činnosti v ktorej zhodnotila celé svoje pôsobenie počas roka 2019. 

Starosta obce poďakoval hlavnej kontrolórke obce za jej doterajšiu prácu a výstupy, ktoré sú 

na vysokej úrovni a otvoril diskusiu. 

Bez diskusie. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 132/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, 

Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 7: Informácie starostu obce 

Stručná bilancia významných aktivít: 

18.12. – podpis kúpnej zmluvy na gen. riaditeľstve Lesov SR v Banskej Bystrici (areál 

v Likavke) 

18.12. – zhotoviteľ diaľnice usporiadal hovor s ľudom o priebehu prác na diaľnici a ich 

dopade na obyvateľov obce 

19.12. – rokovanie regionálneho ZMOSu v Lipt. Lúžnej 

31.12. – rozlúčka so starým rokom 

9.1. – otvorenie Materskej školy po rekonštrukcii 

16.1. – prebratie stavby Znižovanie energetickej náročnosti budovy MŠ a ŠJ Likavka 

20.1. – školenie členov okrskových volebných komisií 

11.2. – pohreb Ing. Alice Uličnej 

20.2. - rokovanie regionálneho ZMOSu v Ľubochni 

25.2. – kolaudácia projektu Znižovanie energetickej náročnosti budovy MŠ a ŠJ Likavka 

29.2. – parlamentné voľby, OŠK Likavka – vzpieračský oddiel organizoval 1. kolo ligy 

dorastu v Likavke 

7.3. – nultý ročník otužileckého podujatia Likavská ľadoborcovačka 

7.3. – účasť na výročnej čl. schôdzi Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Martinčeku 

12.3. a 24.3. – zasadnutie krízového štábu obce – témy: riešenie zosuvu, opatrenia počas 

pandémie 

24.3. – živé vysielanie v Rádiu Regina o pomoci seniorom počas pandémie 
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2.4. – porada zriaďovateľov škôl ohľadom prijatia úsporných opatrení v čase zatvorenia 

školských zariadení 

16.4. – podpis memoranda o realizovaní všetkých požiadaviek mesta a obcí dotknutých 

výstavbou D1 za účasti ministra dopravy SR 

30.4. - rokovanie regionálneho ZMOSu v Likavke 

 

Zadania a projektové aktivity:  

- V súvislosti so zosuvom na Paračke: vyhlásenie mimoriadnej situácie (trvá doteraz) 

tel.  konzultácie na Ministerstve živ. prostredia, oslovenie firmy na posúdenie stavu 

zosuvu, prekrytie zosuviska, geologický prieskum zosuviska – kopanie sond 

a odobratie vzoriek, zadanie na vypracovanie projektovej dokumentácie na sanáciu 

zosuvu + denný monitoring trvajúci až doposiaľ 

- Na základe žiadosti obce Okresný úrad Žilina vydal súhlas s bezodplatným prevodom 

všetkých pozemkov vo vlastníctve štátu pod miestnymi komunikáciami v obci – 

prebieha zápis do katastra nehnuteľností 

- Obec požiadala Slovenskú správu ciest o delimitáciu častí parciel pri cestách I/59 

a III/2228 pod jestvujúcimi chodníkmi (úsek od domova dôchodcov po autobusovú 

stanicu Ružomberok) a k určeniu ich presného vymedzenia dala vypracovať 

geometrický plán – po delimitácii bude podaná žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok na rekonštrukciu týchto chodníkov  

- Obec objednala zameranie a zadala vypracovanie geometrického plánu na 

vysporiadanie vlastníckych vzťahov na časti ulice Puškáreň 

- Obec listom požiadala Biskupský úrad v Spišskej kapitule o pomoc pri identifikácii 

vlastníka stavby - Kaplnka Božského srdca Ježišovho na Paračke 

- Žiadosť o riešenie havarijného stavu rozvodov tepla v ZŠ s MŠ Likavka bola 

podporená dotáciou Ministerstva školstva, suma vo výške 114.000 eur bola pripísaná 

na účet obce. Bol vykovaný prieskum trhu, práce bude realizovať firma KTK stavby 

z Ďanovej 

- Žiadosť o riešenie modernizačného dlhu technického vybavenia ZŠ s MŠ Likavka - 

modernizácia šatní podporená nebola 

- V súvislosti s implementáciou procesov na realizácii diela Znižovanie energetickej 

náročnosti budovy MŠ a ŠJ Likavka bola podaná záverečná monitorovacia správa, 

schválená žiadosť o zmenu č. 4, pripravuje sa podanie poslednej žiadosti o platbu 

- Obec podala reklamáciu zhotoviteľovi stavebných prác projektu Znižovanie 

energetickej náročnosti budovy MŠ a ŠJ Likavka na poškodené časti, spotrebované 

energie a vodu a na nedokončené aktivity (viaceré – napr. terénne úpravy, výmena 

poškodených sklenených tabúľ sa už realizujú) 

 

Aktivity v obci: 

- Jarný zber odpadkov v katastri obce – od Valaskej Dubovej, cez Kramariská až po 

domov dôchodcov - 4 plné prívesné vozíky odpadu, okolo areálu Doprastavu na 

Rybárpole, v Žabove a v okolí hradu Likava (aj za asistencie dobrovoľníkov) - 

ďakujeme 

- Opravy na vozovom parku: Vyvarenie prahov, výfuku a podbehov na vozidle Peugeot, 

oprava ovládania na traktore, kompletné prezutie letných pneumatík vo vlastnej réžii, 

oprava blatníka a dosiek na vlečke nákl. vozidla Škoda 706 

- V marci dôkladné opílenie stromov na všetkých verejných priestranstvách 

zamestnancami obce, ako aj pracovníkmi Povodia Váhu (v okolí futb. ihriska) a SSE 
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(po trase VN vedení v katastri obce) + odstránenie opíleného dreva zamestnancami 

obce 

- Výmena nožov na štiepkovači a štiepkovanie v obci opílenej aj z domácností 

dovezenej drevnej hmoty (plný zberný dvor pri pekárni) 

- Vyčistenie sedimentačných žľabov na Paračke a garády smerom do Rybárpoľa 

- Ručné a strojové (kosačka, traktor) zametanie chodníkov, ulíc, parkovísk, cintorína, 

dažďových žľabov,  šachiet a krajníc ciest (aj štátnych) po zimnej údržbe 

- Výroba a osadenie zábradlia pri nezabezpečenej sedimentačnej šachte pri ceste I/59 

povyše Koliby Likava 

- Dokončenie zábradlia na ulici D. Kráľovenskej od reštaurácie smerom do obce 

- Dokončenie sedimentačnej šachty na ulici Pod hradom a položenie žľabov z jej 

vyústenia 

- Vyplnenie výtlkov na miestnych komunikáciách betónom 

- Zamestnanci obce vyhotovili plastové tabule na prekrytie solárnych panelov v čase 

nečinnosti šk. jedálne a MŠ 

- Rekultivácia trávnika futbalového ihriska po zime a úprava tenisových kurtov v areáli 

OŠK – k tomu bolo zakúpené prídavné zariadenie ku kosačke. 

- Pravidelný vývoz objemového odpadu, stavebného odpadu, kovového odpadu a 

kontajnerov z cintorína na skládku – dodávateľsky bol realizovaný aj odvoz 

nebezpečného odpadu – farby, riedidlá, priem. oleje 

- Postavenie mája pred obecným úradom 

- Dňa 30.4.2020 začali práce na obnove asfaltového krytu na ceste I/59, ktoré 

u zhotoviteľa diaľnice D1 Hubová – Ivachnová iniciovala obec Likavka 

 

Diaľnica D1 – tunel Čebrať vyrazený v do hĺbky 2,6 km v oboch tunelových rúrach. V rámci 

kompenzačných a zmierňujúcich opatrení vykonáva zhotoviteľ diaľnice výmenu okien v RD, 

ktoré boli na tento účel zadefinované podľa hlukovej štúdie – na podnet obce boli nad rámec 

štúdie doplnené ešte 4 RD. 

Platobné výmery sú od 4.5.2020 za prísnych hygienických opatrení distribuované do 

domácností. 

Prognóza prísunu podielových daní na mesiac máj 2020 – o 10,8 % menej ako v máji 2019. 

Pripravujeme novinky na stránke obce, internetovú kampaň zameranú na odpadové 

hospodárstvo, napĺňame agendu „Ako vybaviť“ podľa jednotlivých úsekov obecného úradu. 

Pozemkové úpravy Paračka – rozdeľovací plán bude do 14 dní doručený účastníkom úprav, 

zároveň sa zverejní formou verejnej vyhlášky, dĺžka zverejnenia je 30 dní, ďalších 30 dní je 

lehota na podanie námietok, ďalších 30 dní na prerokovanie námietok. Až po týchto 

procesoch bude rozdeľovací plán schválený formou vydania rozhodnutia, ktoré sa takisto na 

30 dní zverejní. Následne sa prijme tzv. Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní, 

čo znamená: vytýčenie pozemkov, vstup do užívania, zostavenie časového harmonogramu 

zápisu diela do katastra nehnuteľností. Úplne nakoniec formou rozhodnutia bude vydané 

Schválenie vykonania projektu JPÚ. Záver: koncom októbra zápis do katastra nehnuteľností. 

Príprava komasácie okolo cintorína – prebehlo: určenie obvodu uvažovaných pozemkových 

úprav, prebieha: lustrácia vlastníkov pre ich budúce oslovenie a vyžiadanie súhlasných 

stanovísk, ako podmienky na začatie procesu JPU, v druhej polovici mája bude 

odkonzultované určenie približného časového harmonogramu a finančného plnenia predmetu 

budúcich pozemkových úprav. 

Audítorka v týchto dňoch vykonáva audit účtovných dokladov obce. 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 
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Poslanec Ing. Michal Švento k problematike podielových daní a potrebe zreálnenia rozpočtu 

obce po období spôsobenom koronakrízou navrhol do budúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva pripraviť analýzu opatrení, ktoré príjme obce k rozpočtu obce. 

Starosta obce súhlasil a uviedol, že do nasledujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva to 

bude pripravené. 

Mgr. Janka Pavlíková – hlavná kontrolórka obce sa opýtala, prečo obec objednala zameranie a 

zadala vypracovanie geometrického plánu na vysporiadanie vlastníckych vzťahov na časti 

ulice Puškáreň. 

Starosta obce odpovedal, že sa jedná o preluku ktorej vlastníkom je súkromná osoba medzi 

dvomi parcelami vo vlastníctve obce pod miestnou komunikáciou. 

Mgr. Janka Pavlíková – hlavná kontrolórka obce sa opýtala, v koho vlastníctve sú chodníky, 

ktoré by mali byť predmetom podania žiadosti o dotáciu z eurofondov na ich rekonštrukciu. 

Starosta obce odpovedal, že sú vo vlastníctve obce.  

Mgr. Janka Pavlíková – hlavná kontrolórka obce sa opýtala, ako to bude so 

spolufinancovaním ohľadom uvádzanej žiadosti o riešenie havarijného stavu rozvodov tepla 

v ZŠ s MŠ Likavka, ktorá bola podporená dotáciou Ministerstva školstva, sumou vo výške 

114.000 eur. 

Starosta obce odpovedal, že tento projekt je bez spolufinancovania obce. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 133/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

informácie starostu obce. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, 

Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 8: Interpelácie poslancov 

Poslanec Adrián Solár predložil interpeláciu v znení: 

Navrhujem obecnému zastupiteľstvu prijať uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo obce Likavka schvaľuje doplnenie č. 11 ods. 6 Rokovacieho poriadku 

obce Likavka o vetu v znení: „Zároveň sa zvukový záznam zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva zverejní na webovom sídle obce ako príloha zápisnice.“ 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 134/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

interpeláciu poslanca OZ. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, 

Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 9: Rôzne 

Predkladateľ: starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou o odpustenie nájmu za 

užívanie priestorov Pohostinstva KELT PUB M Likavka 1000, ktoré sú vo vlastníctve Obce 

Likavka, na obdobie od 14.03.2020 (kedy bola prevádzka pohostinstva prerušená) do 

odvolania pandémie, t.j. do opätovného otvorenia prevádzky. Žiadosť bola na Obecný úrad 

Likavka doručená dňa 26.03.2020.  

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia. 

Poslanec Igor Marton sa opýtal, či to má zmysel, keď od dnešného dňa (6.5.2020) môže byť 

prevádzka už otvorená. 

Mgr. Janka Pavlíková – hlavná kontrolórka obce uviedla že v príslušnej zmluve o nájme je 

uvedené, že nájomca je povinný platiť nájomné a úhradu za služby spojené s užívaním 
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predmetu nájmu aj v prípade prerušenia prevádzkovania svojej činnosti (zatvorenie 

prevádzky). Hlavná kontrolórka obce ďalej doplnila, že podľa zákona, od 1. apríla do 30. júna 

tohto roka platí moratórium na platenie nájmov. To znamená, že ten, kto nemôže v tomto čase 

zaplatiť nájom, môže ho zaplatiť na splátky od júla 2020 do konca roka 2020. Prenajímateľ 

súčasne po dobu moratória nemôže nájomníka vyhodiť z bytu alebo obchodného priestoru. 

Poslanec Igor Marton potvrdil slová hlavnej kontrolórky a upozornil, že zákon nehovorí 

o odpustení nájmu ale len o presunutí doby jeho splatenia, napríklad aj prostredníctvom 

splátok. 

Poslanec Ing. Michal Švento doplnil, že v čase podpisovania zmluvy sa nepredpokladalo 

s takouto výnimočnou situáciou, ako bola pandémia koronavírusu, a že zatvorenie prevádzky 

nebolo vinou nájomcu, ale bolo to z nariadenia „vyššej moci“. Na základe tohto súhlasil 

s odpustením nájmu a doplnil, že je to na zvážení každého poslanca. 

Poslanec Adrián Solár uviedol, že ak nájomca čestne podnikal a všetko platil, má nárok na 

kompenzáciu až do výšky 80 % zo strany štátu. Z tohto dôvodu s odpustením predmetného 

nájmu nesúhlasil. 

Poslanec Igor Marton sa obával, že by sa odpustením nájmu mohol porušiť aj zákon. 

Starosta obce uviedol, že sa jedná o zmluvný vzťah medzi nájomcom a obcou, pričom 

podmienky zmluvy sa môžu meniť písomným dodatkom alebo aj formou uznesenia. 

Mgr. Janka Pavlíková – hlavná kontrolórka obce citovala článok z portálu verejnej správy, 

kde bol uvedený názor právnika, ktorý sa venuje samosprávam: Odpustiť nájomné môže obec 

len v prípade, ak má také situácie ošetrené v zásadách hospodárenia s majetkom obce. 

Súčasná kríza nie je dôvodom (bez ďalšieho iného dôvodu) na odpúšťanie alebo znižovanie 

platieb obciam. K takýmto krokom by mali obce pristupovať veľmi opatrne, pričom úplne 

odpustiť od vymáhania pohľadávok môžu len vtedy, ak taký prípad majú ošetrený v zásadách 

hospodárenia s majetkom obce. Toto obec Likavka v zásadách hospodárenia s majetkom obce 

ošetrené nemá. 

Poslanec Adrián Solár uviedol, že sa obáva, že by to mohlo spustiť lavínovú reakciu a aj 

všetci ostatní nájomcovia, by sa mohli rozhodnúť požiadať o odpustenie nájmu. 

Starosta obce odpovedal, že takúto situáciu nepredpokladá, nakoľko ostatné subjekty v obci 

mohli fungovať aj počas krízovej situácie a všetky si nájomné povinnosti plnia. 

Poslanec MVDr. Vladimír Hatala sa priklonil k názoru za odpustenie predmetného nájmu 

uvedenému žiadateľovi. 

Poslanci v krátkosti prediskutovali výšku sumy, ktorá by mala byť žiadateľovi v prípade 

schválenia žiadosti odpustená. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 135/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

schvaľuje 

žiadosť o odpustenie nájmu za užívanie priestorov Pohostinstva KELT PUB M Likavka 1000, 

ktoré sú vo vlastníctve Obce Likavka od 14.03.2020 do 05.05.2020, po vyhlásení 

mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu 

ochorenia COVID 19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej 

republiky, ktoré obmedzujú prevádzkovanie reštauračných zariadení a hromadné stretávanie 

sa obyvateľstva. 

Hlasovanie: 6-0-2 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Jozef 

Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento; zdržali sa: Igor Marton, Adrián Solár) 

 

K bodu č. 9: Rôzne 

Predkladateľ: starosta obce oboznámil prítomných s návrhom na upustenie od vymáhania 

pohľadávky a odpísanie pohľadávky z majetku obce z dôvodu, že ďalšie vymáhanie by bolo 

neúspešné, nakoľko dlžník podľa oznámenia v Obchodnom vestníku je nemajetný.  

Starosta obce otvoril diskusiu. 
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Diskusia: 

Poslanci v krátkosti prediskutovali predmet a pôvod pohľadávky.  

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 136/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

schvaľuje 

v zmysle § 14 ods. 4 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Likavka 

upustenie od vymáhania pohľadávky v celkovej hodnote 4 787,89,- € a odpísanie pohľadávky 

z majetku obce. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, 

Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 9: Rôzne 

Predkladateľ: starosta obce oboznámil prítomných s navrhovanými zmenami v komisiách pri 

Obecnom zastupiteľstve obce Likavka. Pre priblíženie situácie prečítal prítomným poslancom 

list zo dňa 11.12.2019, v ktorom sa p. poslanec Adrián Solár vzdáva členstva a tým aj 

predsedníctva v Komisii pre školstvo, kultúru, šport a voľnočasové aktivity: 

„Podľa č. 18 ods. 10 písm. b) Štatútu obce Likavka sa týmto vzdávam členstva a súčasne sa 

vzdávam funkcie predsedu komisie pre školstvo, kultúru, šport a voľnočasové aktivity 

z nasledovných dôvodov: 

Podľa môjho názoru je pôsobenie uvedenej komisie zbytočné, čo som skonštatoval po roku 

môjho pôsobenia v tejto komisii. Počas tohto obdobia som ani jeden krát nezvolal zasadnutie 

tejto komisie, lebo ich vždy zvolával starosta aj s vedúcou kultúrneho strediska. Vždy som 

musel len uskutočňovať už vopred nimi dohodnuté akcie a riadiť sa tým, čo povedala vedúca 

kultúrneho strediska. Vlastne komisia plnila len úlohy, ktoré jej dal starosta spoločne 

s vedúcou kultúrneho strediska. Komisia nemá žiadnu právomoc, len vykonávateľa uložených 

úloh. A preto týmto dávam priestor vedúcej kultúrneho strediska, aby sa mohla naplno 

realizovať, lebo jej pracovná náplň nie je dostatočne preukázateľná na trvanie pracovného 

úväzku 8 hodín denne. Nakoľko sa už niektoré kultúrne podujatia organizujú dodávateľsky 

/viď balíčky jubilanti, mikulášske balíčky. Ples rok 2020 ide cez cateringovú agentúru. 

Z dôvodu transparentnosti žiadam starostu obce, aby toto moje rozhodnutie bolo zverejnené 

a prístupné všetkým občanom našej obce.“ 

Starosta obce doplnil, že predmetnú komisiu je potrebné doplniť o nového člena, kde bol 

navrhnutý p. Branislav Fajta. Za predsedu komisie bol navrhnutý p. poslanec Jozef Nemček. 

Obidvaja páni tieto návrhy prijali.  

Starosta obce ďalej uviedol, že v dôsledku dlhodobej PN p. poslankyne Edity Homolovej je 

potrebné pre sfunkčnenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone starostu obce, 

zvoliť nového člena a predsedu uvádzanej komisie. Toto bude na obdobie trvania PN p. 

poslankyne. Za člena bol navrhnutý p. poslanec Jozef Peniak a za predsedu p. poslanec Igor 

Marton. Obidvaja páni tieto návrhy prijali. 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Adrián Solár vyjadril svoj názor, že funkcia predsedu Komisie pre školstvo, kultúru, 

šport a voľnočasové aktivity je úplne zbytočná, pokiaľ sa nezmení doterajší prístup. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 137/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) berie na vedomie 

dôvod zániku členstva poslanca Adriána Solára v Komisii pre školstvo, kultúru, šport 

a voľnočasové aktivity; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, 

Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 
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b) volí 

Branislava Fajtu za člena Komisie pre školstvo, kultúru, šport a voľnočasové aktivity 

s účinnosťou od 01.06.2020; 

Hlasovanie: 7-1-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, 

Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento; proti: Adrián Solár) 

c) volí 

Jozefa Nemčeka za predsedu Komisie pre školstvo, kultúru, šport a voľnočasové aktivity; 

Hlasovanie: 6-0-2 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, 

Jozef Peniak, Ing. Michal Švento; Zdržali sa: Jozef Nemček, Adrián Solár) 

d) volí 

podľa čl. 7 ods. 5 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov p. Jozefa Peniaka za 

člena Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, 

Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

e) poveruje 

p. Igora Martona vedením Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu 

obce počas dlhodobej PN jej súčastnej predsedníčky. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, 

Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 9: Rôzne 

Poslanec Igor Marton vyjadril svoju nespokojnosť so starostovým rozhodnutím, ktorým 

nariadil vyvážať komunálny odpad z obce každý druhý týždeň, hoci poslanci na OZ schválili 

VZN, v ktorom sa uvádza, že odpad sa bude vyvážať každý týždeň. 

Starosta odôvodnil toto svoje rozhodnutie tým, že triedenie odpadu v obci je stále na veľmi 

nízkej úrovni. Starosta obce prijal toto reštriktívne opatrenie v úmysle namotivovať 

obyvateľov viac triediť jednotlivé zložky odpadu a aj viac zapĺňať nádoby na komunálny 

odpad, nakoľko ich obyvatelia vykladajú často krát len poloprázdne, čo má potom za 

následok zbytočné vynakladanie finančných prostriedkov s dopadom na zvyšovanie 

paušálneho poplatku za komunálne odpady vyprodukované v obci. Starosta obce oslovil 

zberovú spoločnosť, aby poskytla podklady na vypracovanie analýzy, ktorá bude porovnávať 

obdobia zberu odpadu v oboch intervaloch (týždenne a dvojtýždenne) a ktorá preukáže, či sa 

docielil prijateľný ekonomický ukazovateľ – úspora financií. Ak sa nepreukáže, že toto 

opatrenie má význam, obec sa vráti do pôvodného týždenného režimu zberu odpadu. Starosta 

ďalej doplnil, že akt porušenia VZN momentálne skúma prokuratúra. 

Poslanec Igor Marton uviedol, že už sa robili rôzne analýzy, teraz sa má robiť ďalšia, ale čo 

potom s tými peniazmi ktoré by sa ušetrili a boli účelovo viazané len na nakladanie s 

odpadom na základe schváleného VZN a teda sa nedajú na nič iné použiť. 

Starosta obce odpovedal, že pôjdu do prebytku hospodárenia. 

Poslanec Igor Marton uviedol, že tieto peniaze nemôžu ísť do prebytku hospodárenia. 

Starosta obce odpovedal, že nepredpokladá, že by sa na základe tohto opatrenia ušetrila až 

taká finančná čiastka, aby na náklady spojené s odpadmi obec stále nedoplácala. 

Starosta obce sa ospravedlnil za jeho unáhlené a neodkonzultované rozhodnutie, ale spravil ho 

na základe nevyhnutnej potreby zavádzať opatrenia smerujúce k šetreniu financií. Starosta 

obce uviedol niekoľko oblastí, v ktorých obec začala šetriť: starosta obce nepoužíva služobné 

vozidlo od zavedenia mimoriadneho stavu, daruje obci časť svojho platu, obec neobnovila 

jednu pracovnú zmluvu so zamestnancom obce a pod. 

Poslanec Ing. Michal Švento upozornil, že starosta obce takéto individuálne rozhodnutia nemá 

robiť i keď súhlasil s dvojtýždňovým intervalom odvozu odpadu, nakoľko na príklade jeho 9-

člennej rodiny, ktorá sa snaží separovať, uviedol, že tento interval odvozu odpadu postačuje. 
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Poslanec Ing. Švento doplnil, že podľa jeho názoru, informácie o frekvencii vývozu odpadu 

a podobne by vo VZN ani nemali byť. 

Poslanec Adrián Solár uviedol, že mu niekto strčil vrece s odpadom do jeho odpadového koša 

z pomsty za rozhodnutie o navýšení poplatkov za komunálny odpad. 

Poslanec Igor Marton sa vyjadril, že pre jeho rodinu nestačí, aby sa odpad vyvážal raz za dva 

týždne. 

Poslanec Jozef Nemček uviedol, že sa stretol aj s takým názorom, kde občania z recesie 

povedali, že keď sa majú smeti vyvážať len dva krát do mesiaca, tak načo majú separovať. 

Starosta obce odpovedal, že ľudia sú často krát nezodpovední a uviedol príklad, kedy obec za 

2 týždne vyzbierala 40 vriec odpadu, ktorý občania nechali pri ceste. Na nezodpovednosť 

niektorých obyvateľov však musia doplatiť aj tí, ktorí chcú s tým niečo robiť a odpad 

príkladne triedia. Starosta ďalej doplnil, že pri množstevnom zbere bude situácia ešte horšia, 

obec z poplatku za komunálne odpady reálne vyzbiera podstatne menej finančných 

prostriedkov a nelegálne vysýpanie odpadu bude úplne bežné. 

Poslanec Igor Marton a Daniel Krížo vyjadrili svoj názor, že sú za to, aby sa v obci zaviedol 

množstevný zber odpadu. 

Starosta obce uviedol, že ľudia to budú zneužívať, neodporúča to na základe skúseností 

susedných obcí, ale ak sa to schváli, bude to rešpektovať a bude potrebné na konci roka 

prepracovať aktuálne VZN. 

Poslanec Adrián Solár sa opýtal, či aj firma OZO porušila zmluvu. 

Starosta obce uviedol, že áno, ale za účelom zníženia nákladov. 

Poslanec Marián Mliečko sa opýtal aký je pomer medzi hodnotou v porovnaní s manipuláciou 

a uskladnením odpadu. 

Starosta obce odpovedal, že podľa hrubých prepočtov 40 €/tona stojí manipulácia s odpadom 

a 12 €/tona jeho uskladnenie. 

Hlavná kontrolórka obce sa na základe vysúťaženej ceny, v ktorej je zarátaný aj odvoz 

opýtala, že keď sa zníži odvoz, či sa to premietne aj do ceny. 

Starosta obce odpovedal, že nie, nakoľko cena sa súťažila s presne definovanými 

podmienkami. 

Poslanec Jozef Nemček sa opýtal, či sa po zavedení dvojtýždňového zberu a prípadnej zmene 

VZN bude meniť aj cena. 

Starosta obce odpovedal, že sa to bude prepočítavať. 

Poslanec MVDr. Vladimír Hatala uviedol, že ďalšie zmeny by priniesli len chaos a navrhol 

počkať za dlhšie obdobie, aké čísla to prinesie. 

Poslanec Adrián Solár uviedol, nakoľko sa teraz doručujú daňové výmery, že ľudia začnú 

reptať. 

Starosta obce povedal, že je to prirodzené, pretože túto problematiku vnímajú len z pohľadu 

ich individuálnej finančnej záťaže. 

Poslanec Ing. Michal Švento navrhol, aby sa riešilo to, že starosta urobil chybu a čo sa ide 

s tým robiť ďalej, zmena systému sa môže rozoberať neskôr. 

Poslanec Igor Marton navrhol, aby poslanci zahlasovali, či sa vrátia k týždňovému zberu 

odpadu alebo ponechajú súčasný dvojtýždňový. 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu poslanca Igora Martona. Hlasovanie 

prebehlo v zmysle vyjadrenia súhlasu k návratu na týždňový zber odpadu v obci Likavka. 

Hlasovanie: 4-1-3 (za: Igor Marton, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár; proti: MVDr. 

Vladimír Hatala; zdržali sa: Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Michal Švento) 

Poslanec Igor Marton navrhol prehodnotiť parkovanie áut na ulici D. Kráľovenskej, kde by 

bolo vhodné osadiť značenie umožňujúce parkovanie len po jednej strane cesty. 

Starosta obce odpovedal, že dá vypracovať projekt dopravného značenia. 

Poslanec Igor Marton ďalej uviedol, že v súčasnosti upravovaná cesta I/59 pri Hubertuse je 

upravovaná nedostatočne a po úprave na nej zostanú nerovnosti. 
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Starosta obce odpovedal, že sa na to pýtal, ale bolo to odôvodnené tým, že do roka tam bude 

postavený kruhový objazd a cesta sa následne opraví. 

Poslanec Adrián Solár z bezpečnostného dôvodu navrhol označiť prenosným dopravným 

značením „Práca na ceste“ úseky, kde pracujú verejnoprospešní pracovníci obce. 

Poslanec Adrián Solár ďalej upozornil na prach pochádzajúci zväčša z prevozu materiálu zo 

stavby diaľnice, ktorý sa zbíja na krajniciach ciest do hmoty pripomínajúcej betón. 

Poslanec Adrián Solár na príklade obce Lisková navrhol využívať aj v obci Likavka 

zametanie ciest prostredníctvom externej firmy z Považskej Bystrice. 

Starosta obce odpovedal, že prácu na ceste z hľadiska bezpečnosti posilní a zametanie 

miestnych komunikácií externou firmou preverí. 

Poslanec Adrián Solár uviedol, že ľudia majú záujem o štiepku a opýtal sa, či by sa 

prostredníctvom obecného rozhlasu mohla táto štiepka ponúknuť obyvateľom obce. 

Starosta obce odpovedal, že je to možné, ide však o to, že táto štiepka je veľmi nekvalitná 

a nie je vhodná na kúrenie. 

Poslanec Jozef Peniak uviedol, že umývanie cesty prebieha len po jednej strane – smerom od 

Hubertusu nadol. Navrhol, aby sa cesta umývala po oboch stranách. 

Starosta obce uviedol, že preto sa cesta umýva len po jednej strane, pretože len po jednej 

strane prechádzajú diaľničné autá s vyťaženou horninou. Naspať sa vracajú prázdne. Starosta 

obce uviedol, že sa môže týmto problémom ďalej zaoberať a navrhnúť umývanie cesty po 

oboch smeroch. 

Hlavná kontrolórka obce sa opýtala, prečo sa na OZ neprerokoval protest prokurátora proti 

VZN o psoch, ktorý bol doručený na obec dňa 29.11.2019. 

Starosta obce priznal, že na to zabudol a že možno bude kvôli tomu potrebné zvolať 

mimoriadne zasadnutie OZ. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 138/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

diskusné príspevky. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, 

Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 10: Záver 

Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 19:34 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Slašťanová, v. r. 

 

 

 

 

Daniel  K r í ž o, v. r.                  Ing. Marián  J a v o r k a, v. r.                Igor  M a r t o n, v. r.  

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

 

Priezvisko, meno, titul Dátum: 06.05.2020 

Hatala Vladimír, MVDr . / 

Homolová Edita, Ing. - 

Krížo Daniel / 

Marton Igor 
/ 

Mliečko Marián 
/ 

Nemček Jozef / 

Peniak Jozef / 

Solár Adrián 
/ 

Švento Michal, Ing. / 

  
prítomný: / 

 ospravedlnený: - 
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