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Zápisnica 

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke 

dňa 08.12.2020 

 

Starosta obce                                         Ing. Marián Javorka 

Hlavný kontrolór obce                          Mgr. Janka Pavlíková 

 

Prítomní poslanci OZ: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento 

Ospravedlnení poslanci: Jozef Nemček 

Prizvaní: Mgr. Ľuboš Birtus – riaditeľ ZŠ s MŠ Likavka, Mgr. Mária Šlašťanová – ref. OcÚ 

Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Návrh programu rokovania: 

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice 

2. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 

3. Žiadosť o zrušenie VZN č. 01/2019 o zákaze umiestnenia herne a kasína na území 

Obce Likavka 

4. 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 pre rok 2021 

5. Návrh VZN Obce Likavka o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na činnosť školských zariadení 

6. Návrh VZN Obce Likavka o nakladaní s komunálnym odpadom 

7. Poskytnutie finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí na rok 2021 

8. Návrh – Rozpočet Obce Likavka na roky 2021 – 2023 

9. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 

10. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2020 

11. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.11.2020 do 

01.12.2020 

12. Prehľad o vývoji a investíciách v ZŠ s MŠ Likavka za r. 2020 

13. Informácie starostu obce 

14. Interpelácie poslancov 

15. Rôzne 

16. 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 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. 
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Poslanec Ing. Michal Švento navrhol pozmeniť návrh programu rokovania vypustením bodu 

č. 7 – Poskytnutie finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí na rok 2021 vzhľadom 

na zákaz organizovania záujmového vzdelávania v momentálnom období. Ing. Švento 

navrhol, aby sa tento bod rokovania presunul na rokovanie OZ v nasledujúcom roku.  Starosta 

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

hlasovať o návrhu programu rokovania po schválenej zmene a po chronologickom 

prečíslovaní ostatných bodov. Hlasovanie: 8-0-0.  

Schválený programu rokovania: 

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice 

2. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 

3. Žiadosť o zrušenie VZN č. 01/2019 o zákaze umiestnenia herne a kasína na území 

Obce Likavka 

4. 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 pre rok 2021 

5. Návrh VZN Obce Likavka o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na činnosť školských zariadení 

6. Návrh VZN Obce Likavka o nakladaní s komunálnym odpadom 

7. Návrh – Rozpočet Obce Likavka na roky 2021 – 2023 

8. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 

9. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2020 

10. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.11.2020 do 

01.12.2020 

11. Prehľad o vývoji a investíciách v ZŠ s MŠ Likavka za r. 2020 

12. Informácie starostu obce 

13. Interpelácie poslancov 

14. Rôzne 

15. Záver    

 

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

zápisnice určil poslancov p. Igora Martona a MVDr. Vladimíra Hatalu.  

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 194/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) schvaľuje 

program rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, 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: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

c) berie na vedomie 

určenie zapisovateľky Mgr. Márie Slašťanovej 

a overovateľov zápisnice p. Igora Martona a MVDr. Vladimíra Hatalu. 
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Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, 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 193 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. Starosta obce plánuje stretnutie s právnikom a v blízkej budúcnosti 

vyhľadá súdneho znalca na vypracovanie znaleckého posudku k ďalšiemu konaniu. 

Uznesenie č. 179/2020-8 bod d) – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo žiada starostu 

obce, aby do návrhu rozpočtu obce na rok 2021 zaradil nákup multifunkčného sklápacieho 

vozidla do 3,5 t + komunálna technika v hodnote výšky žiadanej finančnej výpomoci. V návrhu 

rozpočtu na rok 2021 sa vo výdavkovej časti nachádza položka nákup nákladného auta – valník 

do 3,5 t vo výške 40 000. -€ a nákup traktora s príslušenstvom vo výške 40 000. -€. 

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

že s právnikom sa už kontaktoval, a na základe jeho odporúčania navštívil Okresného súd 

v Ružomberku za účelom získania zoznamu súdnych znalcov. Nasledujúcim krokom bude ich 

kontaktovanie a ďalšia konzultácia. K Uzneseniu č. 179/2020-8 bod d) doplnil, že predmet 

jeho riešenia je zakomponovaný v bode č. 7 programu rokovania. 

Starosta obce otvoril diskusiu.  

Bez diskusie. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 195/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

informácie o plnení uznesení obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 3: Žiadosť o zrušenie VZN č. 01/2019 o zákaze umiestnenia herne a kasína na 

území Obce Likavka 

Predkladateľ: starosta obce v krátkosti predstavil prítomným poslancom žiadosť o zrušenie 

VZN č. 01/2019 o zákaze umiestnenia herne a kasína na území Obce Likavka od spoločnosti 

DOXXbet & K-BET, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, ktorá bola obci doručená dňa 

30.9.2020. Starosta obce doplnil, že v poskytnutých materiáloch sa nachádza aj právne 

posúdenie uvedeného VZN, ktoré dala obec vypracovať advokátskou kanceláriou doc. JUDr. 

Jozef Tekeli, PhD. Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

O slovo sa prihlásil p. Juraj Jurenka – zástupca spoločnosti DOXXbet & K-BET, s.r.o. 

Starosta v zmysle schváleného Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Likavka 

dal hlasovať o možnosti vystúpiť p. Jurenkovi. Hlasovanie: 8-0-0. Starosta dal slovo p. 

Jurenkovi. 

P. Juraj Jurenka poďakoval za udelené slovo a uviedol, že dôvodom podania predmetnej 

žiadosti bolo zosúladenie právneho stavu, nakoľko dôvod petície, o ktorú sa opiera uvedené 
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VZN, ktorým je narúšanie verejného poriadku, nie je preukázaný. P. Juraj Jurenka uviedol, 

príklad na meste Bratislava, kde súd rozhodol, že takáto petícia je neplatná. Podobne sa tento 

problém rieši aj v meste Nitra. P. Jurenka doplnil aj formálne záležitosti, ako je nedodržanie 

stanovenej lehoty na vybavenie petície a nezverejnenie vybavenia petície na webovom sídle 

obce Likavka. Z uvedeného vychádza, že prijatie VZN malo nezákonný postup. P. Jurenka 

ďalej uviedol, že od 1.11.2020 bol prijatý nový zákon, ktorý umožňuje obecnému 

zastupiteľstvu prijať VZN o zákaze umiestnenia herne a kasína na území obce aj bez petície. 

Aktuálne VZN obce Likavka je nezákonné a môže byť napadnuté. 

Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že rôzni právnici sa líšia v názoroch na otázku 

narúšania verejného poriadku a dodal, že súhlasí s petičným výborom a neschváli predmetnú 

žiadosť. 

Starosta obce doplnil, že ohľadom lehoty na vybavenie petície obec využila alternatívu, kedy 

v odôvodnených prípadoch sa môže táto lehota zákonne predĺžiť. Čo sa týka nezverejnenia 

vybavenia petície, starosta obce uznal, že pri tejto formálnej záležitosti došlo k pochybeniu zo 

strany obce.  

P. Juraj Jurenka zdôraznil, že precedensom pre obec Likavka môže byť rozhodnutie 

Krajského súdu v Bratislave, ktorý rozhodol, že nebolo preukázané narúšanie verejného 

poriadku a petíciu uznal za nezákonnú. 

Starosta obce potvrdil, že narúšanie verejného poriadku sa ťažko dokazuje, nakoľko tento 

pojem nie je v legislatívnych predpisoch jasne definovaný. Starosta obce doplnil, že sa však 

stretol aj s takými zákonodarnými výkladmi, ktoré na základe faktu, že sa najmenej 30% 

obyvateľov zhodne na tom, že sa verejný poriadok narúša, túto skutočnosť potvrdzujú. 

O slovo sa prihlásil MUDr. Martin Naď. 

Starosta v zmysle schváleného Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Likavka 

dal hlasovať o možnosti vystúpiť MUDr. Naďovi. Hlasovanie: 8-0-0. Starosta dal slovo 

MUDr. Naďovi. 

MUDr. Martin Naď poznamenal, že tí občania, ktorí sa súhlasne vyjadrili v petícii, poznali jej 

znenie a teda majú názor, že k narúšaniu verejného poriadku došlo. Je nesprávne, aby sa 

prehliadal názor toľkých respondentov. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 196/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

žiadosť spoločnosti DOXXbet & K-BET, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 46851787 

o zrušenie VZN Obce Likavka č. 01/2019 o zákaze umiestnenia herne a kasína na území obce 

Likavka; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

b) neschvaľuje 

žiadosť spoločnosti DOXXbet & K-BET, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 46851787 

o zrušenie VZN Obce Likavka č. 01/2019 o zákaze umiestnenia herne a kasína na území obce 

Likavka. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 4: Návrh VZN Obce Likavka o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia, zriadených na území obce pre rok 

2021 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom Návrh VZN Obce Likavka 

o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy 

a školského zariadenia, zriadených na území obce pre rok 2021, ktorý bol zverejnený na 
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úradnej tabuli obce minimálne 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Počas týchto 

15 dní neboli na obec doručené žiadne pripomienky. Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento z pozície spoluautora predloženého návrhu VZN bližšie vysvetlil 

prítomným poslancom dôvody, na základe ktorých bol určený návrh výšky dotácie a ktorý 

vznikol na základe konsenzu medzi vedením ZŠ s MŠ Likavka a Obcou Likavka. Tento je 

ovplyvnený výškou dotácie zo štátu, ktorá sa odvíja od počtu žiakov materskej školy, počtu 

žiakov navštevujúcich ŠKD a počtu potenciálnych stravníkov v ŠJ. Na záver doplnil, že 

navrhuje predložený návrh VZN schváliť. 

Poslanec Igor Marton uviedol, že stále nerozumie postoju vedenia školy, ktoré na jednej 

strane tvrdí, že pre zníženie počtu stravníkov dostanú nižšiu dotáciu od štátu, ale na druhej 

strane nie sú ochotní variť aj pre dôchodcov, čo by im finančnú stratu dorovnalo. 

Starosta obce uviedol, že p. riaditeľ ZŠ s MŠ Likavka sa na rokovanie OZ dostaví a potom mu 

bude môcť byť položená aj táto otázka. 

Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že plne súhlasí s poslancom Igorom Martonom. 

Poslanec Igor Marton doplnil, že nie je proti tomu, aby sa peniaze škole dali, ale zo strany 

školy musí byť tiež ochota hľadať aj iné riešenie, ako len pýtať peniaze od obce. 

Poslanec Marián Mliečko sa opýtal, koľko musí obec doplácať na tieto činnosti. 

Poslanec Ing. Michal Švento odpovedal, že momentálne nič, ale je to dôsledkom neuplatnenia 

si príspevku na záujmové vzdelávanie, čím sa uvedená strata kompenzovala. Je to však len 

pre aktuálne obdobie, vzhľadom na zákaz organizovania záujmového vzdelávania. 

V budúcnosti by sa mal tento problém riešiť vyššími poplatkami zo strany rodičov. Poslanec 

Ing. Švento doplnil, že obec chce škole prispievať, no nemôže to byť však na úkor všetkých 

ostatných činností. 

Poslanec Adrián Solár sa opýtal, k akému šetreniu v škole došlo počas pandémie, kedy 2. 

stupeň do školy nechodil. 

Poslanec Ing. Michal Švento odpovedal, že 1. a 2. stupeň ZŠ financuje štát, v kompetencii 

obce je len MŠ a ŠKD. 

Poslanec Adrián Solár sa opýtal, či nemáme predražených učiteľov. 

Poslanec Ing. Michal Švento odpovedal, že pri základných školách je to jedno, nakoľko štát 

zisťuje aj kvalifikačnú štruktúru a podľa toho udeľuje jednotlivým školám financie. Pri 

materských školách je to na obci, treba však aj v tom hľadať kompromis. V Likavke sú 

vzdelaní učitelia v materskej škole. 

Starosta obce uviedol, že netreba pozerať vždy len na peniaze, ale aj na kvalitu učiteľov, je to 

pridaná hodnota, ktorá sa nedá peňažne vyčísliť. 

Poslanec Jozef Peniak navrhol schváliť návrh VZN v predloženej podobe a v prípade zmien 

sa môže VZN znovu prerokovávať. 

Poslanec Adrián Solár doplnil že či 19.000 € získaných z príspevku štátu na kompenzáciu 

nákladov súvisiacich s koronakrízou sa využilo na nákup konvektomatu s príslušenstvom, 

ktorý stál približne rovnakú sumu. 

Poslanec Ing. Michal Švento odpovedal, že sa to nedá tak jednoznačne konštatovať, pretože 

príspevok predstavuje bežné príjmy a nákup konvektomatu kapitálové výdavky.  

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 197/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Likavka č. 4/2020 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 2021. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 
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K bodu č. 5: Návrh VZN Obce Likavka o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na činnosť školských 

zariadení 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom Návrh VZN Obce Likavka 

o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa 

v materskej škole a na činnosť školských zariadení, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli 

obce minimálne 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Počas týchto 15 dní neboli 

na obec doručené žiadne pripomienky. Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že predložené VZN sa muselo prijať, nakoľko štát 

prijatím novely zákona zmenil poplatky v materskej škole. Ing. Švento podal prítomným 

poslancom k uvedenému bližšiu špecifikáciu a porovnal výšku príspevku s niektorými 

mestami a obcami. 

Poslanec Jozef Peniak sa opýtal, či suma 15 € pokryje potrebné náklady na prevádzku MŠ? 

Poslanec Ing. Michal Švento odpovedal, že táto suma pokryje plánované príjmy. Uvidí sa 

však, ako to bude v nasledujúcom roku, podľa počtu žiakov. 

Poslanec MVDr. Vladimír Hatala vyjadril súhlasil s predloženým navýšením sumy na 15 €. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 198/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Likavka č. 5/2020 o určení výšky príspevku zákonného 

zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na činnosť 

školských zariadení. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 6: Návrh VZN Obce Likavka o nakladaní s komunálnym odpadom 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom Návrh VZN Obce Likavka 

o nakladaní s komunálnym odpadom, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce minimálne 

15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Počas týchto 15 dní neboli na obec doručené 

žiadne pripomienky. V obci bola zriadená odborná skupina, zložená z niektorých poslancov 

a zamestnancov obce, ktorá sa počas niekoľkých zasadnutí venovala príprave VZN. Starosta 

obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Igor Marton uviedol, že nesúhlasí s tým, aby sa v obci vyvážal komunálny odpad 

v dvojtýždňových intervaloch, nakoľko pre viacerých obyvateľov tento interval nepostačuje. 

Navrhol, aby sa zachoval interval vyvážania odpadu raz za týždeň, alebo aby sa zmenil typ 

zberu z paušálneho na množstvový. 

Starosta obce odpovedal, že v rámci systému nakladania s odpadom sa zavádza povinnosť 

triedenia odpadov o biologicky rozložiteľné odpady s príslušným finančným dopadom. 

Dôsledok rozšírenia triedenia by mal byť, že zvyškového KO bude v domácnostiach menej. 

Pokiaľ však nejaká domácnosť napriek tomu naplní KUKA - nádobu už za 1 týždeň, bude 

možnosť zakúpenia si druhej KUKA – nádoby a v deň zberu príslušná domácnosť môže 

vyložiť obe nádoby, ktoré budú zberovou spoločnosťou vysypané a zaevidované. 

Poslanec Igor Marton uviedol, že o tejto možnosti počuje prvý krát a poznamenal, že keď sa 

bude všetko triediť doma, na čo bude potom obci zberný dvor. 

Starosta obce odpovedal, že zberný dvor je určený na to, aby sa zbierali tie zložky odpadov, 

ktoré človek nemôže dlhodobo skladovať doma, ako napríklad nebezpečné odpady, ale aj 

stavebný odpad, objemný odpad a iné. Starosta obce dodal, že síce zberných nádob 

v domácnostiach pribudne, ale považuje to za dobrý signál, nakoľko to svedčí o tom, že 

občania odpad triedia a dbajú o životné prostredie. 
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Poslanec Daniel Krížo doplnil, že k tomu, aby sa v obci udržal poplatok za KO, ktorý je 

zavedený teraz, musí sa prejsť na dvojtýždňový interval zberu. 

Poslanec Igor Marton sa opýtal, že prečo, keď sa teraz zvyšoval poplatok o 100 %, tak je to 

stále málo. 

Poslanec Daniel Krížo odpovedal, že zo zákona sa rozšírila povinnosť triedenia odpadov 

o biologicky rozložiteľný odpad, čo je potrebné z niečoho zaplatiť a štát na to peniaze nedal. 

Starosta obce súhlasil s poslancom Danielom Krížom, doplnil, že podmienky sa sprísňujú 

a v krátkosti zhrnul približnú cenovú kalkuláciu nových nákladov súvisiacich s 

povinným rozšírením triedenia odpadu. 

Poslanec Daniel Krížo uviedol, že túto problematiku viackrát prerokovávali v rámci odbornej 

skupiny a hoci aj on sám bol za množstvový typ zberu, v súčasnosti to však zatiaľ ešte nie je 

vhodné, nakoľko zberové spoločnosti nie sú na to prispôsobené. 

Poslanec Igor Marton uviedol, že je za množstvový typ zberu KO žetónovým systémom. 

Starosta obce uviedol, že pri paušálnom type zberu KO obec vie reálne nakladať v rámci 

výdavkov a príjmov, aby sa dostali do rovnovážnej bilancie. Pri prechode na množstvový typ 

zberu sa príjem odhadnúť nedá. Je však vysoko pravdepodobné, že výrazne klesne. Tomuto 

typu zberu sa však nikto nebráni, len v súčasnosti na to ešte nie je obec dostatočne pripravená. 

Starosta zároveň upozornil na riziko, že občania si v takomto prípade majú tendenciu 

znižovať náklady aj nezákonnou cestou. Zákon určil, že vozidlá zberových spoločností musia 

disponovať váhou, zberové spoločnosti si však presadili odloženie účinnosti tejto časti zákona 

do roku 2023. Týmto systémom sa bude dať zistiť a evidovať presná váha odpadu z každej 

domácnosti. 

Poslanec Adrián Solár uviedol, že mnohé obce už roky fungujú na žetónovom systéme 

množstvového typu zberu KO a nemajú s tým problém. 

Poslanec Ing. Michal Švento uviedol ako príklad niektoré obce na Orave, kde je problém 

s nastavením ceny. Príjmy za KO sa po zavedení množstvového typu zberu znížili, fixné 

poplatky od zberovej spoločnosti ostali, čím sa automaticky vyprodukovala strata. To má 

často za následok zdvihnutie ceny žetónu pomerne vysoko. Čo sa týka objektívnosti, ani tento 

typ zberu odpadu nemusí byť úplne objektívny, pokiaľ sa KO z jednotlivých domácností 

neváži. Ing. Michal Švento súhlasil s tým, aby sa postupom času prešlo na množstvový typ 

zberu KO, čo je aj prevažný názor finančnej komisie. Je však potrebné ešte počkať, dokým 

nebudú autá zberovej spoločnosti vybavené váhou. V momentálnej situácii sa 

k množstvovému typu zberu neprihovára, nakoľko by to znamenalo značné finančné 

doplácanie zo strany obce. 

Poslanec Adrián Solár sa opýtal, či sa už dohodlo kontrolné váženie odpadu na firme 

GRENSTAVE, s.r.o. 

Starosta obce odpovedal, že zberová spoločnosť sa tomu nebráni, ale bude to pre ňu 

predstavovať určité časové zaťaženie, ktoré si bude fakturovať. 

Poslanec Adrián Solár uviedol, že toto kontrolné váženie by mohlo odhaliť nezrovnalosti vo 

vážení v neprospech obce, (čomu nasvedčuje aj kontrola vykonaná hlavnou kontrolórkou 

obce preberaná na minulom rokovaní OZ) a tým pádom by zároveň pokrylo spomínané 

predpokladané finančné straty, ktoré by obci spôsobilo zavedenie množstvového typu zberu 

KO. 

Starosta súhlasil a doplnil, že ani zo strany firmy GRENSTAVE, s.r.o. nie sú žiadne námietky 

a potrebné náležitosti sa zakomponujú do dodatku k zmluve so zberovou spoločnosťou. 

Poslanec Adrián Solár vyjadril presvedčenie, že sa obci vďaka tomu vrátia značné financie. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 199/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Likavka č. 6/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom. 
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Hlasovanie: 6-2-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Marián 

Mliečko, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento; proti: Igor Marton, Adrián Solár) 

 

K bodu č. 7: Návrh – Rozpočet Obce Likavka na roky 2021 - 2023 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom návrh Rozpočtu Obce Likavka 

na roky 2021 – 2023, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce minimálne 15 dní pred 

rokovaním obecného zastupiteľstva. Počas týchto 15 dní došlo k zmenám v návrhu, ktoré 

vypracovala obec v rámci objektivizácie skutočnosti. Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento popýtal starostu obce o bližšie informácie k niektorým položkám 

(príjem - matrika, výdavky – obecný rozhlas, občasník Likavan, stredisko služieb, ostatné 

služby, požiarna ochrana, oprava miestnych komunikácií a chodníkov, kultúrne podujatia a 

sociálne služby), ktoré starosta obce následne bližšie špecifikoval. Poslanec Ing. Michal 

Švento sa prihovoril za rekonštrukciu niektorých komunikácií v obci. 

Poslanec Adrián Solár sa opýtal na položku plat starostu obce, web stránka obce a kultúra,  pri 

položke komunikácie – nákup traktora s príslušenstvom sa opýtal, či je to financované v rámci 

návratnej finančnej pôžičky. Starosta obce bližšie opísal predmet jednotlivých položiek a 

odpovedal, že traktor zakúpi obec zo svojich zdrojov. Obec bude tiež v najbližších dňoch 

podávať žiadosť na Envirofond, na zakúpenie traktora, tam však nemusíme byť úspešný. 

Poslanec Adrián Solár uviedol, že sa mu zdá prestrelená výška ceny traktora. 

Starosta obce uviedol, že nákup traktora konzultoval s viacerými odborníkmi, ktorí mu 

odporučili nákup silnejšieho traktora, čo sa odráža aj na jeho cene. 

Poslanec Adrián Solár na to reagoval, že si spravil prieskum po celej obci, kde pomeral všetky 

chodníky, na základe čoho mu vyšlo, že obec nemôže zakúpiť širší traktor, lebo chodníky sú 

na viacerých úsekoch a hlavne v ich skosených častiach užšie, ako je šírka traktora. Poslanec 

Solár uviedol, že je za nákup menšieho traktora, ktorý bude určený len na chodníky. 

Poslanec Daniel Krížo uviedol, že najhorší úsek na údržbu chodníkov je ul. D. Kráľovenskej, 

kde je potrebné silnejší a ťažší traktor, nakoľko je to do kopca a slabší traktor by mohol mať 

s tým problém. 

Poslanec Adrián Solár uviedol, že traktor by mohol odhŕňať sneh len dole kopcom. 

Poslanci spolu so starostom obce ďalej viedli krátku diskusiu o možnosti zakúpenia traktora 

v závere ktorej sa dohodli, že si traktor najprv vyskúšajú priamo v obci a na základe toho sa 

dohodnú, či sa zakúpi. 

Mgr. Janka Pavlíková – hlavná kontrolórka obce doplnila, že vypracovala Stanovisko 

hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2021, k návrhu viacročného rozpočtu 

obce na roky 2022 – 2023 a k návrhu programového rozpočtu, ku ktorému uviedla 

nasledovné: 

V oblasti príjmov odporúča, aby obec bola aktívnejšia pri získavaní finančných prostriedkov 

z fondov Európskej únie, zo štátneho rozpočtu SR a iných mimorozpočtových zdrojov 

a zapájala sa do rôznych výziev na nenávratné financovanie, grantov, dotácií, eurofondov 

a iných zdrojov financovania v oblastiach, ktoré sú potrebné na riešenie nevyhnutných potrieb 

obce. Odporučila zvýšenie efektívnosti pri výbere miestnych daní a poplatkov a zvýšenie 

efektívnosti pri nakladaní s majetkom obce.  

Je predpoklad, že v roku 2021 v dôsledku pandemickej situácie v oblasti podielových daní 

poukázaných samosprávam nedôjde k ich nárastu a predpokladá sa aj možnosť ich poklesu. 

Z uvedeného dôvodu je nutnosť, aby samospráva pristúpila k prijatiu opatrení zameraných na 

efektívne a hospodárne nakladanie s verejnými finančnými prostriedkami s cieľom znížiť 

bežné výdavky a nakumulovať finančné prostriedky na realizáciu nutných priorít.  

Považuje za správne, že obec do rozpočtu obce zahrnula výdavky na vysporiadanie pozemkov 

pod miestnymi komunikáciami, pozemkov pod obecnými budovami, ihriskami a cintorínom. 

V súvislosti s bežnými výdavkami na financovanie originálnych kompetencií ZŠ s MŠ 

Likavka odporučila prijať také opatrenia, ktoré budú mať vplyv na zníženie týchto výdavkov, 



 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Likavke dňa 08.12.2020 

Overovatelia: Igor Marton, MVDr. Vladimír Hatala 

Strana 9 z 9 

nakoľko obec na uvedené kompetencie v návrhu rozpočtu navrhla výdavky o 31.914 € vyššie, 

ako obec prijme od štátu na tento účel v podielových daniach.  

V oblasti zvýšenia efektivity práce na obecnom úrade je potrebné zmeniť organizačný 

poriadok obce, ktorý je pre súčasný stav správneho fungovania samosprávy neefektívny. So 

zmenou organizačného poriadku musia samozrejme súvisieť aj organizačné zmeny, ktoré by 

sa v budúcnosti mali dotknúť aj výdavkov na mzdové prostriedky. 

Stanovisko hlavného kontrolóra bolo zamerané na analýzu návrhu rozpočtu obce z formálne 

aj vecnej stránky a na posúdenie súladu návrhu rozpočtu so všeobecne záväznými predpismi. 

Vo svojom stanovisku konštatuje, že návrh rozpočtu obce Likavka na roky 2021 – 2023 spĺňa 

zásady programového rozpočtovania, pri spracovaní návrhu rozpočtu bola dodržaná príslušná 

metodika MF SR a návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre. Predložený návrh 

rozpočtu je vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými predpismi. 

Poslanec Igor Marton sa hlavnej kontrolórky obce opýtal, čo myslela pod zmenou 

organizačného poriadku obce. 

Hlavná kontrolórka obce uviedla, že je potrebné správne nasadiť pracovné náplne, pretože je 

nerovnomerne rozvrhnutá práca, obec si neplní svoje zákonné povinnosti a celkové 

fungovanie nie je dobré. V prípade, že sa nebudú stíhať plniť všetky agendy, bude potrebné 

uvažovať aj o prijatí novej osoby do zamestnania, čo by malo súvis so zvýšením nákladov na 

mzdové prostriedky. 

Starosta obce uviedol, že má pripravený návrh novej organizačnej štruktúry, ktorý by chcel 

prejsť so zamestnancami obce a v čo najkratšom čase aplikovať. 

Poslanec Adrián Solár sa opýtal, kto má na starosti sledovanie eurofondových výziev. 

Starosta obce odpovedal, že tieto výzvy sleduje on. 

Poslanec Adrián Solár sa opýtal, či sa podala žiadosť na zberný dvor. 

Starosta obce odpovedal, že sa momentálne finišuje na žiadosti, podmienkou je však 

vlastnenie pozemku a to obec nemá, preto sa predmet žiadosti transformuje do nakúpenia 

komunálnej techniky na nakladanie s odpadom. 

Hlavná kontrolórka obce upozornila na potrebu vyčlenenia pracovnej sily, ktorá by pracovala 

na zbernom dvore v osemhodinovej pracovnej dobe a navrhla zmeniť sídlo zberného dvora na 

sídlo terajšej stolárskej dielne, nakoľko jeho aktuálne sídlo je nevyhovujúce. V tom prípade 

by bol zberný dvor už na obecnom majetku a mohli by sa čerpať aj eurofondové dotácie. 

Poslanec Adrián Solár sa opýtal, prečo sa úprava zberného dvora nezakomponovala do 

rozpočtu obce. 

Starosta obce odpovedal, že rozpočet sa v priebehu roka môže meniť, aby ním mohli byť 

kryté aj v priebehu roka dopĺňané aktivity.  

Poslanec Adrián Solár uviedol, že v tomto roku sa nezalial meter asfaltu ani kubík betónu 

a my sme celý rozpočet rozbili. 

Starosta obce odpovedal, že ho poslanec Adrián týmto svojím príspevkom urazil a doplnil, že 

rozpočtové prostriedky boli investované najlepšie, ako sa v rámci možností a obmedzených 

príjmov dalo. Veľa investícii sa odložilo na krytie záležitostí v súvislosti s pandémiou a inými 

nevyhnutnými výdavkami. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 200/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

návrh rozpočtu Obce Likavka na rok 2021, návrh viacročného rozpočtu na roky 2022-2023 

a návrh textovej časti programového rozpočtu; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

b) schvaľuje 

Rozpočet Obce Likavka na rok 2021; 
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Hlasovanie: 6-1-1 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Marián 

Mliečko, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento; proti: Adrián Solár; zdržal sa: Igor Marton) 

c) schvaľuje 

použitie rezervného fondu na zakúpenie traktora s príslušenstvom vo výške 40.000 €; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

d) schvaľuje 

použitie rezervného fondu na zakúpenie nákladného auta – Valník do 3,5 t vo výške 40.000 €; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

e) berie na vedomie 

rozpočet Obce Likavka na roky 2022 a 2023; 

Hlasovanie: 6-1-1 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Marián 

Mliečko, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento; proti: Adrián Solár; zdržal sa: Igor Marton) 

f) berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2021, k návrhu viacročného 

rozpočtu obce na roky 2022 – 2023 a k návrhu programového rozpočtu. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 8: Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 

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

poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021, ktorý bol 

zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce dňa 20.11.2020. 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Bez diskusie. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 201/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 9: Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2020 

Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o predložených rozpočtových 

opatreniach č. 18/2020, 19/2020 a 20/2020 (príloha zápisnice), ktoré boli vypracované 

z dôvodov skutkového stavu a nevyhnutných potrieb obce a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento požiadal starostu obce bližšiu špecifikáciu podprogramu – 

Právne služby v rámci RO 20/2020. 

Starosta obce podal bližšie informácie k uvedenej položke. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 202/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

zmenu rozpočtu obce na rok 2020, rozpočtovým opatrením č. 18/2020, č. 19/2020, č. 

20/2020; 

Hlasovanie: 7-0-1 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento; zdržal sa: Adrián Solár) 

b) berie na vedomie 

zmenu rozpočtu obce na rok 2020, rozpočtovým opatrením č. 18/2020, č. 19/2020; 
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Hlasovanie: 7-0-1 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento; zdržal sa: Adrián Solár) 

c) schvaľuje 

zmenu rozpočtu obce na rok 2020, rozpočtovým opatrením č. 20/2020. 

Hlasovanie: 7-1-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento; proti: Adrián Solár) 

 

K bodu č. 10: Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.11.2020 do 

1.12.2020 

Predkladateľ: Mgr. Janka Pavlíková - hlavná kontrolórka obce podala v správe informácie 

o kontrolovanom subjekte – Obecný úrad Likavka, kde bola za sledované obdobie vykonaná 

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách za 

obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019. V tomto období bolo vykonaných 13 kontrol. Kontrolou 

bolo zistené, že starosta obce si neplní svoju zákonnú povinnosť – neprijíma v lehote určenej 

hlavným kontrolórom opatrenia na nápravu zistených nedostatkov uvedených v správach 

a nepredkladá hlavnému kontrolórovi v určenej lehote písomný zoznam splnených opatrení 

prijatých na nápravu zistených nedostatkov. Týmto porušuje zákon o finančnej kontrole 

a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Starosta obce poďakoval hlavnej kontrolórke a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Starosta obce uviedol, že nenamieta, priznal pochybenie a dlhodobé podceňovanie tejto 

záležitosti, ktorú mieni napraviť od najbližšej kontroly.  

Poslanec Igor Marton poznamenal, že je potrebné vyvodiť určité dôsledky, lebo takto sa budí 

dojem, že kontroly hlavnej kontrolórky obce sú zbytočné. 

Starosta obce vysvetlil, že mnohé opatrenia boli splnené, ale keďže písomný zoznam opatrení 

prijatých na nápravu nedodal hlavnej kontrolórke obce, týmto sa považujú za nevykonané 

a v tomto zmysle rešpektuje výsledok kontroly. 

Poslanec Adrián Solár podal návrh uznesenia v znení: „Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

žiada starostu obce, aby na nasledujúcom rokovaní obecného zastupiteľstva písomne 

informoval poslancov o prijatých opatreniach vo veci odstránenia nedostatkov, ktoré boli 

zistené kontrolami, ktoré v roku 2019 a v roku 2020 vykonal hlavný kontrolór.“ 

Poslanec Ing. Michal Švento tiež apeloval na starostu, aby písomne odovzdával zoznam 

splnených opatrení a doplnil, že je to dôležité aj kvôli spätnej kontrole obecného 

zastupiteľstva. 

Návrhy uznesení predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 203/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

žiada 

starostu obce,  aby na nasledujúcom rokovaní obecného zastupiteľstva písomne informoval 

poslancov o prijatých opatreniach vo veci odstránenia nedostatkov, ktoré boli zistené 

kontrolami, ktoré v roku 2019 a v roku 2020 vykonal hlavný kontrolór. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

Uznesenie č. 204/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.11.2020 do 01.12.2020. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

 

Starosta obce uviedol, že podľa schváleného programu rokovania by mal nasledovať bod č. 11 

– Prehľad o vývoji a investíciách v ZŠ s MŠ Likavka za r. 2020, ale z dôvodu neprítomnosti 
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Mgr. Ľuboša Birtusa – riaditeľa ZŠ s MŠ Likavka navrhol, pokračovať bodom č. 12 – 

Informácie starostu obce a po príchode p. riaditeľa sa k bodu č. 11 vrátiť. Starosta obce dal 

hlasovať o predloženom návrhu. Hlasovanie: 8-0-0. 

 

K bodu č. 12: Informácie starostu obce 

Predkladateľ: starosta obce v úvode uviedol, že zoznam všetkých informácií za uplynulé 

obdobie, poskytol poslancom písomne a ako doplnenie k tomu uviedol nasledovné: 

- Jednoduché pozemkové úpravy – na Okresnom úrade RK – pozemkovom odbore je pred 

uplynutím lehota na doručenie rozdeľovaciemu plánu účastníkom pozemkových úprav, po 

doručení návratiek zo zaslanej korešpondencie sa stane rozdeľovací plán právoplatným 

a nasledovať bude vytýčenie pozemkov v teréne, ich obhliadka a protokolárne prevzatie 

vlastníkmi a následne Okresný úrad rozhodnutím podá návrh na vklad do katastra 

nehnuteľností.  

- 15.12.2020 sa formou korešpondenčného hlasovania uskutoční riadne valné zhromaždenie 

VSR. V bode 4 „Schválenie investičného pánu VSR, a.s. na rok 2021“ sa bude hlasovať aj 

o investičnej akcii s názvom „Likavka, IBV Strelnica – rozšírenie vodovodu 

a kanalizácie“, na ktorej sa uznesením OZ zaviazala Obec Likavka finančne spolupodieľať 

sumou 10.000 € 

- V procese dofinancovania projektu Znižovanie energetickej náročnosti budovy MŠ a ŠJ 

Likavka obec podala záverečnú žiadosť o platbu, ktorá bola schválená a posunutá na 

platobnú jednotku na preplatenie a to formou refundácie obcou vynaložených výdavkov. 

- Spoločnosť GRENSTAVE bola oslovená ohľadom možnosti kontrolného váženia vozidla 

slúžiaceho na odvoz zmesového komunálneho odpadu, konateľ súhlasil, váženie bude 

spoplatnené a upozornil na kapacitu váhy 25 ton. Rovnako bola o tejto aktivite 

upovedomená aj zberová spoločnosť, ktorá požiadavku obce akceptuje, ale uplatní si 

finančnú náhradu za stratu pracovného času spôsobenú vážením. 

- Stretnutie s riaditeľom Združenia Čebrať – zhotoviteľa diaľnice, ohľadom zintenzívnenia 

čistenia ciest, žľabov a priepustov a vysávania ciest absolvuje starosta obce vo štvrtok 

10.12.2020 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia. 

Poslanec Adrián Solár uviedol, že teraz, po období dažďov je spomínaná cesta v hroznom 

stave a zdôraznil potrebu opätovného vyčistenia garád. 

Starosta obce na záver ešte doplnil, že čo sa týka čerpania finančného rozpočtu na rok 2020, 

ku dňu 30.11.2020 je naplnenie prísunu podielových daní vo výške 94 %, čo je veľmi 

pozitívne číslo vzhľadom na prognózy. Výška rezervného fondu je okolo 80.000 € 

a predpokladaný prebytok z hospodárenia v roku 2020 je okolo 100.000 €. Na účte určenom 

na výrub drevín ostáva okolo 66.000 € a v tomto roku sa z neho minulo cca 2.500 tisíc na 

zakúpenie sadeníc. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 205/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

informácie starostu obce. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

 

Starosta obce navrhol, pokračovať bodom č. 13 – Interpelácie poslancov a po príchode p. 

riaditeľa sa vrátiť k bodu č. 11. Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu. Hlasovanie: 

8-0-0. 
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K bodu č. 13: Interpelácie poslancov 

Poslanec Adrián Solár predložil interpeláciu v znení: 

„Žiadam starostu obce o písomné predloženie vysúťažených cien a zmluvných podmienok 

dodávateľov elektriky a plynu MAGNA ENERGIA a.s. a MET Slovakia a.s. pre obec 

Likavka, oproti dodávateľom SPP a.s. a SSE a.s.“ 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 206/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

interpeláciu poslanca OZ. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 11: Prehľad o vývoji a investíciách v ZŠ s MŠ Likavka za r. 2020 

Predkladateľ: Mgr. Ľuboš Birtus – riaditeľ ZŠ s MŠ Likavka v krátkosti odprezentoval 

prítomným prehľad o vývoji počtu žiakov o investíciách školy za r. 2020, poskytol niekoľko 

informácií týkajúcich sa vyučovania a výluky školy počas pandémie.  

Diskusia: 

Poslanec Jozef Peniak sa p. riaditeľa opýtal, kde sa plánujú zriadiť školské dielne. 

Mgr. Ľuboš Birtus odpovedal, že v pôvodnom mieste školských dielní sa začala obnova 

priestorov, tak aby boli pripravené a v prípade výzvy o zariadenie školských dielní by sa škola 

do takejto výzvy zapojila. 

Poslanec MVDr. Vladimír Hatala sa opýtal na problematiku testovania súvisiacu s otvorením 

školy, ktorú p. riaditeľ prítomným poslancom bližšie vysvetlil. 

Poslanec Ing. Michal Švento vyjadril súhlas s rozhodnutím p. riaditeľa neotvoriť školu za 

momentálnych nejasných a problematických podmienok a vyjadril nádej, že v priebehu 

nasledujúcich týždňov sa podmienky vyjasnia a deti sa budú môcť vrátiť do škôl. Poslanec 

Švento sa ešte z hľadiska investícií opýtal na aktuálne najdôležitejšie potreby školy. 

Mgr. Ľuboš Birtus odpovedal, že prioritou v najbližšom období bude výmena okien a 

zateplenie stien v telocvični a ako výzvu do budúcnosti spomenul aj vybavenie technických 

dielní a modernizáciu ďalších učební. 

Starosta obce doplnil, že v budúcnosti sa bude potrebné zaoberať aj havarijným stavom šatní, 

na ktorý bola podaná žiadosť na jeho riešenie, ktorá však žiaľ nebola podporená. 

Starosta obce poďakoval p. riaditeľovi za vypracovanie a odprezentovanie predloženého 

prehľadu a takisto vyslovil poďakovanie aj za doterajšiu spoluprácu medzi ZŠ s MŠ Likavka 

a Obcou Likavka.  

Mgr. Ľuboš Birtus – riaditeľ ZŠ s MŠ Likavka tiež poďakoval starostovi obce a celému OZ za 

spoluprácu. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 207/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

Prehľad o vývoji a investíciách v ZŠ s MŠ Likavka za r. 2020. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 14: Rôzne 

Predkladateľ: starosta obce stručne predstavil prítomným poslancom žiadosť o podporu 

formou dotácie z Environmentálneho fondu v oblasti modernizácie systému odpadového 

hospodárstva v obci a otvoril diskusiu. 

Bez diskusie. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 
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Uznesenie č. 208/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) schvaľuje 

podanie žiadosti o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu pre činnosť C1 – 

Triedený zber komunálneho odpadu; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

b) schvaľuje 

podanie žiadosti o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu pre činnosť C4 – 

Triedený zber komunálneho odpadu; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

c) schvaľuje 

poskytnutie finančných prostriedkov na spolufinancovanie oprávnených výdavkov dotácie 

z Environmentálneho fondu pre činnosť C1 – Triedený zber komunálneho odpadu maximálne 

vo výške 5 % oprávnených výdavkov, t.j. 4.000,- Eur z rozpočtu obce Likavka. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 14: Rôzne 

Predkladateľ: starosta obce stručne predstavil prítomným poslancom žiadosť o odpustenie 

nájmu za užívanie priestorov Pohostinstva KELT PUB M Likavka 1000, ktoré sú vo 

vlastníctve Obce Likavka, na obdobie od 15.10.2020 (kedy bola prevádzka pohostinstva 

prerušená) do odvolania pandémie, t.j. do opätovného otvorenia prevádzky.  

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia. 

Poslanec Adrián Solár sa opýtal, či p. Breyer využil štátnu pomoc. 

Starosta obce odpovedal, že p. Breyera pozval na rokovanie a bol by rád, keby na otázky 

poslancov odpovedal osobne. 

Poslanec Adrián Solár sa ďalej opýtal, prečo p. Breyer nevyužil v čase pandémie aspoň 

možnosť otvorenia terasy, rovnako ako niektoré ďalšie prevádzky. 

Poslanec Igor Marton upozornil, aby sa nezabudlo aj na p. Ondríkovú, ktorá sa na OZ obrátila 

tiež s podobnou žiadosťou. 

Starosta obce uviedol že p. Ondríková sa s ním stretla ohľadom žiadosti riešenia problémov, 

ktorým ich prevádzka čelí v čase zimného obdobia. Tieto problémy starosta obce prítomným 

poslancom zrekapituloval a doplnil, že p. Ondríkovej nič nemohol sľúbiť, nakoľko je to 

kompetencia OZ. Takisto jej pripomenul všeobecné pravidlo, ktorým sa obec riadila aj pri 

ostatných nájomcoch, že pokiaľ sa jedná o zhodnotenie budovy, ktoré v budúcnosti pomôže 

stavbe z všeobecného hľadiska, obec zvykne participovať na financovaní. Pokiaľ ide 

o zmeny, ktoré súvisia vyslovene len so spustením, či skvalitnením prevádzky, finančné 

prostriedky vynakladá len nájomca. Starosta obce vyzval poslancov, aby vyjadrili svoj názor 

k tomu, či požiadavky p. Ondríkovej súvisia s budovou a môžu napomôcť zlepšeniu jej 

tepelnotechnických vlastností alebo súvisia len s jej prevádzkou. 

Poslanec Adrián Solár sa opýtal, aké vykurovanie má p. Breyer. 

Starosta odpovedal, že keď sa p. Breyer dostaví, odpovie aj na túto otázku.  

Poslanci spolu so starostom obce viedli krátku diskusiu o možnostiach vykurovania 

a zateplenia priestorov prevádzky p. Ondríkovej. 

Poslanec Adrián Solár uviedol, že pokiaľ by sa jednalo o finančne nenáročnú investíciu, ako 

je napríklad spravenie izolácie od pivnice, obec by mohla týmto spôsobom podporiť firmu 

a zároveň by tým prispela k zlepšeniu technického stavu budovy. 

Poslanci so starostom obce sa zhodli na tejto myšlienke a dohodli sa, že sa predmetné 

technické riešenie dá najskôr naceniť 
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Starosta obce privítal p. Róberta Breyera, ktorý sa dostavil do rokovacej miestnosti a vyzval 

poslancov, aby mu predložili svoje otázky. 

P. Breyer v krátkosti predstavil predmet svojej žiadosti. 

Starosta obce tlmočil p. Breyerovi otázky poslancov položené v čase jeho neprítomnosti. 

P. Breyer na otázku, či pre jeho prevádzku využil pomoc zo strany štátu odpovedal, že za 

obdobie prvej vlny pandémie pomoc zo strany nežiadali pre nejasnosť podmienok, ale za 

obdobie druhej vlny pandémie urobia všetky potrebné kroky na to, aby sa o túto pomoc 

uchádzali. Na otázku, prečo nevyužili aspoň možnosť otvorenia terasy odpovedal, že by to 

nemalo zmysel a bolo by to ekonomicky neefektívne, vzhľadom vysoké režijné náklady 

a nízky zisk z tržby. Na otázku aké je energetické napojenie jeho prevádzky a či to súvisí aj 

s vedľajšou prevádzkou cukrárne odpovedal, že vykurovanie majú z vlastného zdroja nakoľko 

už pred začatím rekonštrukcie jestvujúce radiátory boli odpojené a tak je to pravdepodobne aj 

s vedľajšou prevádzkou cukrárne. 

Starosta obce poďakoval p. Breyerovi a navrhol predniesť návrh uznesenia. 

Poslanec Ing. Michal Švento prečítal návrh uznesenia. 

P. Breyer uviedol, že síce vo svojej žiadosti uviedol dátum 15.10.2020, od ktorého požaduje 

odpustenie nájmu, ale keďže do 31.10.2020 nájomné už zaplatil, zmenil svoju požiadavku 

odpustenia nájmu a to od termínu 1.11.2020.  

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 209/2020 – 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 01.11.2020 do zrušenia mimoriadnej situácie v 

súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 

spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, ktorá obmedzuje 

prevádzkovanie reštauračných zariadení a hromadné stretávanie sa obyvateľstva. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 14: Rôzne 

Predkladateľ: starosta obce v krátkosti predstavil prítomným poslancom Memorandum 

o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja 

„Ružomberok – Liptovský Mikuláš“ a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Marián Mliečko sa opýtal, či sa budú platiť nejaké členské poplatky. 

Starosta obce odpovedal, že členské poplatky sa neplatia. 

Poslanec Igor Marton sa opýtal, koľko to bude stáť obec. 

Starosta obce odpovedal, že pre obec s tým nie sú spojené žiadne výdavky. 

Poslanec Igor Marton sa opýtal, že ak sa prostredníctvom toho získajú nejaké financie, akým 

spôsobom sa budú deliť. 

Starosta odpovedal, že zatiaľ nemá podrobnejšie informácie. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 210/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

schvaľuje 

podpísanie Memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného 

mestského rozvoja „Ružomberok – Liptovský Mikuláš“. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 
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K bodu č. 14: Rôzne 

Poslanec Jozef Peniak upozornil na tmavú ulicu cestou ku hlavnej bráne na cintorín a opýtal 

sa, či by tam bolo možné umiestniť nejaké osvetlenie. 

Starosta obce odpovedal, že osvetlenie tam nebolo osadené z toho dôvodu, že tam nie sú 

postavené rodinné domy, čo však nie je podmienkou, aby sa tam nesvietilo a súhlasil s tým, že 

sa tam môže toto osvetlenie doplniť. 

Poslanec Jozef Peniak sa opýtal, či sa už uvažovalo nad tým, že by sa vytvoril tím, ktorý by 

vedel sledovať a zapájať sa to výziev na eurofondy. 

Poslanec Adrián Solár navrhol vyriešiť problém so spomínaným chýbajúcim osvetlením 

prostredníctvom výzvy z SSE, a.s. 

Starosta obce odpovedal, že je s tým spojené riziko prechodu k SSE, a.s. bez verejného 

obstarávania a takéto konanie je v rozpore so zákonom. Starosta obce pripomenul, že už 

niekoľko rokov prebieha postupná obnova elektrického verejného osvetlenia a v súčasnosti už 

polovicu obce nasvecujú LED svietidlá. 

Poslanec Jozef Peniak na margo potreby intenzívnejšieho sledovania výziev ešte doplnil 

príklad zo zahraničia, na meste Oradea v Rumunsku, kde všetky veľké investície až z dvoch 

tretín boli pokryté financiami z eurofondov. 

Starosta obce uviedol, že vzniklo veľa agentúr, ktoré sa živia vypracovávaním takýchto 

žiadostí a oslovujú aj obce ako potenciálnych klientov. Starosta ďalej doplnil, že naštudovanie 

takýchto výziev je časovo veľmi náročné. Starosta obce doplnil, že väčšinou sa týmito 

záležitosťami zaoberá on, prípadne niektorá z kolegýň. Uznal, že pre nedostatok času sa tomu 

venovať, obci občas uniknú aj zaujímavé výzvy. Starosta obce doplnil, že v prípade 

vytvorenia pracovného tímu je dôležité zapojiť ľudí, ktorí pracujú v obci v jednotlivých 

zložkách a majú kontakt s prioritami obce. Starosta obce doplnil, že týchto ľudí osloví 

a takisto ponúkol možnosť zapojenia sa do takéhoto tímu aj poslancom OZ. 

Poslanec Igor Marton sa opýtal v akom stave je problematika parkovania na ul. D. 

Kráľovenskej. 

Starosta obce odpovedal, že mu ešte neboli dodané projekty dopravného značenia, ale bude 

kontaktovať firmu, kde boli projekty zadané, aby ich posúril. 

Poslanec Vladimír Hatala sa opýtal na informácie ohľadom plánovanej bytovky. 

Starosta obce odpovedal, že kompletný materiál projektovej dokumentácie zaslal poslancom 

emailovou poštou a ďalej ich informoval o výstupoch zo zasadnutia stavebnej komisie za 

účasti statika a projektanta. Na záver uviedol, že podať žiadosť do februára je z časového 

hľadiska nereálne. 

Poslanec Adrián Solár sa opýtal starostu obce na informáciu vo veci postavenia zábradlia pri 

parkovisku pri KD. 

Starosta obce priznal, že túto záležitosť opomenul, ale potvrdil, že spomínané zábradlie sa 

zrealizuje.   

Poslanec Adrián Solár sa opýtal, prečo sa zmenil stavebný dozor pri projekte „Znižovanie 

energetickej náročnosti materskej školy a školskej jedálne v Likavke“. 

Starosta obce odpovedal, že stavebný dozor sa nezmenil, ale bol prizvaný ďalší, nakoľko 

tomu predošlému skončila zmluva. 

Poslanec Adrián Solár sa opýtal, kto spravuje facebookovú stránku obce. 

Starosta obce odpovedal, že to nie je oficiálna stránka obce, spravuje ju p. Ľubica Oravcová 

z vlastnej iniciatívy. 

Poslanec Adrián Solár vyslovil myšlienku, že by ju obec mohla zoficiálniť a spravovať vo 

svojej réžii. 

Poslanec Marián Mliečko upozornil na potrebu pravidelnejšie čistenia dopravného zrkadla na 

križovatke pri autobusovej zastávke pod ul. Silvestra Nemčeka. 

Poslanec Adrián Solár doplnil, že aj pri starom OcÚ by bolo potrebné očistiť dopravné 

zrkadlo. 
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Poslanec Marián Mliečko sa opýtal na možnosť vytvorenia dvoch priechodov pre chodcov na 

ul. J. Hollého pred obchodom Agromilk a pri križovatke so Školskou ulicou. 

Poslanec Adrián Solár sa opýtal, či do projektu dopravného značenia bolo zakomponované aj 

značenie parkovacích miest pre ZŤP. 

Starosta odpovedal, že to bolo zakomponované. 

Poslanec Jozef Peniak tiež upozornil na potrebu vytvorenia priechodu pre chodcov na ul. J. 

Hollého pri autobusovej zástavke pod hradom. 

Starosta odpovedal, že už písal na Krajský dopravný inšpektorát príslušnú žiadosť, ale 

pravdepodobne sa tejto veci nik nevenuje. 

O slovo sa prihlásili p. Jozef Hykel a p. Martin Gerek. 

Starosta v zmysle schváleného Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Likavka 

dal hlasovať o možnosti vystúpiť p. Jozefovi Hykelovi a p. Martinovi Gerekovi. Hlasovanie: 

8-0-0. Starosta dal slovo vyššie menovaným. 

P. Jozef Hykel sa opýtal p. poslanca Ing. Renáta Halušku, či má vedomosť o tom, že na 

webovej stránke obce bol v priebehu dňa zverejnený článok venovaný Mikulášskej akcii 

v Likavke s jeho podpisom a či je stotožnený s tým, že je tam uvedené iba jeho meno. 

Poslanec Renát Haluška odpovedal, že sa dozvedel o zverejnení článku s jeho podpisom a nie 

je stotožnený s tým, že je tam uvedené iba jeho meno. Vec vysvetlil tak, že deň predtým bol 

oslovený p. Raksovou, ktorá ho požiadala o napísanie krátkeho postrehu z tejto akcie. Článok 

jej poslal a viac do toho nezasahoval. 

P. Jozef Hykel sa opýtal starostu obce, či má informáciu o tom, že už v dopoludňajších 

hodinách ostaní členovia Komisie pre školstvo, kultúru, šport a voľnočasové aktivity 

kontaktovali starostu obce s tým, že by boli radi, keby pod spomínaným článkom bolo 

uvedené, kto konkrétne zastrešoval celú akciu. 

Starosta obce odpovedal, že bol kontaktovaný niektorými členmi kultúrnej komisie ohľadom 

uvedeného. Na základe toho dal pokyn vedúcej kultúrneho strediska, aby podpis z článku 

stiahla, nakoľko editovať článok môže len tá osoba, ktorá ho tam vložila, prípadne správca 

webu. Starosta obce dodal, že je presvedčený, že napísanie článku bolo dobrým úmyslom, s 

cieľom spropagovať, čo sa v obci udialo. Uvedenú autorizáciu článku považuje za chybu, nie 

však úmyselnú, za účelom niekoho zviditeľniť alebo niekoho zatieniť. To, prečo bol práve 

Ing. Renát Haluška poverený napísaním článku nevie, pretože p. Raksová mala vedomosť, kto 

riadil túto akciu. 

P. Jozef Hykel poďakoval p. poslancovi Ing. Renátovi Haluškovi za to, že bol ochotný prísť 

pomôcť zaskakovať za p. poslanca Jozefa Nemčeka, ktorý sa nečakane nemohol akcie 

zúčastniť. Problémom bola skôr reakcia vedúcej kultúrneho strediska, ktorá je pod článkom 

tiež podpísaná. P. Hykel uviedol, že už dlhodobo je problém v komunikácii a spolupráci s p. 

Raksovou a tiež nechápe postoj starostu obce, nakoľko článok na stránke obce stále visí 

v nezmenenej podobe. P. Hykel ďalej doplnil, že ak to bude takto ďalej pokračovať a budú sa 

im stále hádzať polená pod nohy, Komisia pre školstvo, kultúru, šport a voľnočasové aktivity 

bude uvažovať nad tým, že by sa oddelila od obce a ďalej fungovala samostatne, ako 

občianske združenie. 

Starosta obce uviedol, že nevedel o tom, že spomínaný článok nebol ešte opravený a priznal, 

že v dôsledku zaneprázdnenosti v súvislosti s prípravou na zasadanie OZ to neskontroloval, 

ale postará sa o to, aby sa to napravilo. 

Poslanec Igor Marton uviedol, že ako už bolo povedané, nie je to prvý prípad a už sa jedna 

komisia kvôli tomu rozpadla. 

Poslanec Adrián Solár uviedol, že on ako predseda kultúrnej komisie tiež odstúpil pre takéto 

problémy a označil to ako „boj s veternými mlynmi“. 

Starosta obce uviedol, že v takýchto situáciách sa žiada aj prítomnosť druhej strany 

a vypočutie jej stanoviska. 

P. Martin Gerek uviedol, že v priebehu dňa dostal niekoľko správ a telefonátov od občanov, 

ktorí zverejnenie článku so spomínanou autorizáciou označili, ako verejnú potupu členov 
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kultúrnej komisie a potvrdil, že zo strany vedúcej kultúrneho strediska, už dlhšie obdobie nie 

je ochota komunikovať ohľadom spolupráce na príprave kultúrnych akcií. P. Gerek sa ďalej 

opýtal na možnosti otvorenia klziska vzhľadom na aktuálne obmedzenia a upozornil na 

problém s nezodpovedným parkovaním áut na ulici Moyzesovej, kde nie je dodržiavané 

zachovanie potrebnej šírky cesty na prejazd, s čím je problém hlavne v čase zimnej údržby. 

Starosta obce doplnil, že podpis pod článkom na stránke obce generuje automaticky systém 

s menom toho, kto tam článok vložil. Na otázku otvorenia klziska pre verejnosť odpovedal, že 

zistí potrebné informácie a k problému nezodpovedného parkovania na ulici Moyzesovej 

uviedol, že na verejných komunikáciách platí vyhláška na základe ktorej je v kompetencii 

policajného zboru zasiahnuť. Je potrebné zavolať starostovi a on to bude ďalej riešiť 

s políciou.  

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 211/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

diskusné príspevky. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 15: Záver 

Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 20:50 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Slašťanová, v. r. 

 

 

 

 

  Igor  M a r t o n, v. r.       Ing. Marián  J a v o r k a, v. r.       MVDr. Vladimír  H a t a l a, v. r.   

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

 

Priezvisko, meno, titul Dátum: 08.12.2020 

Haluška Renát, Ing. / 

Hatala Vladimír, MVDr. / 

Krížo Daniel / 

Marton Igor 
/ 

Mliečko Marián 
/ 

Nemček Jozef - 

Peniak Jozef / 

Solár Adrián 
/ 

Švento Michal, Ing. / 

  
prítomný: / 

 ospravedlnený: - 
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