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Zápisnica 

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke 

dňa 10.02.2020 

 

Starosta obce                                         Ing. Marián Javorka 

Hlavný kontrolór obce                          Mgr. Janka Pavlíková 

 

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

Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento  

Ospravedlnení poslanci: Ing. Edita Homolová, Jozef Nemček 

Prizvaná: Mgr. Mária Šlašťanová – ref. OcÚ 

 

Návrh programu rokovania: 

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice 

2. Návrh – Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2020 

3. Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu 

Ministerstva vnútra SR na projekt „Prístavba hasičskej zbrojnice Likavka“ 

4. Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo 14/2019/2 k stavbe „Znižovanie energetickej 

náročnosti materskej školy a školskej jedálne v Likavke“ 

5. Rôzne 

6. 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: 7-0-0. Starosta obce vyzval poslancov na predloženie 

doplňujúceho alebo pozmeňujúceho návrhu k programu rokovaniu obecného zastupiteľstva. 

Poslanci nepredložili žiadne návrhy. 

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: 7-0-0.  

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

zápisnice určil poslancov p. Daniela Kríža a p. Igora Martona.  

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 121/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) schvaľuje 

program rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke; 

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

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

Ing. Michala Šventa za predsedu návrhovej komisie,  

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

Hlasovanie: 7-0-0 (za: 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. Daniela Kríža a p. Igora Martona. 

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

Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 2: Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2020 

Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o predloženom rozpočtovom 

opatrení č. 3/2020, (príloha zápisnice), ktoré bolo vypracované z dôvodov skutkového stavu 

a nevyhnutných potrieb obce a ktoré je rozpísané v dôvodovej správe k programu rokovania.  

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Hlavná kontrolórka obce Likavka – Mgr. Janka Pavlíková uviedla, že s navrhovanou zmenou 

rozpočtu nesúhlasí, nakoľko predkladané rozpočtové opatrenie nemá požadovanú štruktúru 

a tiež na základe pochybení a neplnenia zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo projektanta, nie 

zo strany obce. 

Starosta obce vysvetlil niektoré nezrovnalosti, na ktoré hlavná kontrolórka obce poukazovala 

a tiež priblížil niektoré obmedzenia (časová tieseň, okolnosti prác naviac, zdravotný stav 

zamestnankyne, ktorá pripravuje rozpočtové opatrenia a i.), ktoré ovplyvnili súčasný stav. 

Poslanec Adrián Solár uviedol, že sa mu nepáčia neplánované výdavky obce súvisiace 

s projektmi rekonštrukcie budovy MŠ a ŠJ Likavka, uviedol aj niektoré príklady a doplnil, že 

obec sa tým pádom ochudobňuje. 

Starosta obce uznal, že sa v súvislosti s postupom stavebných prác vyskytlo viacero 

neplánových ale nevyhnutných výdavkov. Zároveň poukázal na skutočnosť, že treba posúdiť 

najmä fakt, že príjem zo získaného príspevku ďaleko prevyšuje výdavky obce. Starosta obce 

ďalej doplnil, že projekt bol podaný vo veľkej časovej tiesni a tiež uviedol svoj názor, že keby 

sa obec začala s dodávateľom v zmysle ustanovení zmluvy o dielo napr. súdiť, stavba by 

určite doteraz nebola ukončená. 

Poslanec Ing. Michal Švento potvrdil, že pri europrojektoch sa často stáva, že obce a mestá 

„ťahajú za kratší koniec“ kvôli termínu a doplnil, že je mnoho prípadov, kde sa doteraz tieto 

obce a mestá súdia s dodávateľmi. 

Poslanec Ing. Michal Švento podal návrh, aby niektoré z výdavkov boli hradené 

z prostriedkov školy. 

Starosta obce uviedol, že sa tak prakticky stane, pretože časť nákladov sa bude financovať 

z prostriedkov, ktoré MŠ v roku 2019 nevyčerpala a vrátila obci. 

Ing. Michal Švento sa ďalej opýtal na stav podkladov na rekonštrukciu podlahy v kuchyni ŠJ 

a na reálny termín jej realizácie. 

Starosta obce popísal technologické postupy, ktoré sa pri rekonštrukcii budú uplatňovať, bude 

nevyhnutné zákazku obstarať a práce vykonať len počas prázdnin – najlepšie letných.   

Poslanec Igor Marton uviedol, že nesúhlasí s vyplatením sumy 17 523,08 eur firme Bala za 

práce naviac.  

Poslanec Adrián Solár uviedol, že projektant si veľa zaúčtoval za nepodarený projekt. 

Poslanec Daniel Krížo uviedol, že ani jemu sa nepáčia dodatočné výdavky obce, ale nakoľko 

neschválením tejto zmeny rozpočtu by mohli vzniknúť väčšie problémy s prípadnou 

možnosťou vrátenia peňazí z eurofondov, navrhol zmenu rozpočtu schváliť. 

Poslanec Igor Marton označil konanie firmy Bala za vydieranie. 
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Poslanec MVDr. Vladimír Hatala uviedol, že stavebné práce, ktoré sú rozpísané v zmene 

rozpočtu sú aj reálne urobené, len neboli na pôvodnom projekte a v tom prípade nevidí dôvod 

na ich nevyplatenie. 

Starosta obce ešte doplnil informáciu, že podal žiadosť o uplatnenie rezervy na 

nepredpokladateľné náklady spojené so stavbou, táto však nebola uznaná. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 122/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) schvaľuje 

zmenu rozpočtu obce na rok 2020, rozpočtovým opatrením č. 3/2020; 

Hlasovanie: 5-2-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Jozef Peniak, 

Ing. Michal Švento, proti: Igor. Marton, Adrián Solár) 

b) schvaľuje 

použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 17.523,08  EUR na práce v 

zmysle Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo 14/2019/2. 

Hlasovanie: 4-2-1 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Michal 

Švento, proti: Igor. Marton, Adrián Solár, zdržal sa: Jozef Peniak) 

 

K bodu č. 3: Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu 

Ministerstva vnútra SR na projekt „Prístavba hasičskej zbrojnice Likavka“ 

Predkladateľ: starosta obce v krátkosti predstavil prítomným poslancom predkladanú zmluvu 

a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Jozef Peniak sa opýtal, z ktorej strany budovy by mala byť uvádzaná prístavba. 

Starosta obce odpovedal, že prístavba sa bude realizovať k severnej stene, smerom 

k rodinnému domu Patrika Krpelana. 

Poslanec Ing. Michal Švento sa opýtal, kedy by sa malo začať pracovať na danej prístavbe. 

Starosta obce odpovedal, že pravdepodobne v lete tohto roku. 

Poslanec Adrian Solár sa opýtal, čo je predmetom prístavby. 

Starosta obce odpovedal, že sa jedná o technickú miestnosť určenú hlavne na parkovanie 

vozidiel a techniky, nakoľko v súčasnosti niektoré hasičské autá musia parkovať mimo areálu 

hasičskej zbrojnice. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 123/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

informácie k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV 

SR na projekt „Prístavba hasičskej zbrojnice“;  

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

Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

b) schvaľuje 

Zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR na 

projekt „Prístavba hasičskej zbrojnice“; 

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

Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

c) poveruje 

starostu obce Likavka podpísaním Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 

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

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

Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 
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K bodu č. 4: Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo 14/2019/2 k stavbe „Znižovanie energetickej 

náročnosti materskej školy a školskej jedálne v Likavke“ 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo 

14/2019/2 a uviedol, že tento bod rokovania súvisí s prerokovanou zmenou rozpočtu obce v 

rámci bodu č. 2. Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Hlavná kontrolórka obce Likavka – Mgr. Janka Pavlíková upozornila na formálnu chybu 

v prílohe č. 3 dodatku, z ktorého nie je zrejmé, či uvádzané ceny  sú s DPH, alebo bez DPH. 

Starosta obce odpovedal, že sa formálna chyba odstráni. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 124/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

informácie k Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo 14/2019/2 k stavbe „Znižovanie energetickej 

náročnosti materskej školy školskej jedálne v Likavke“; 

Hlasovanie: 5-2-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Jozef Peniak, 

Ing. Michal Švento, proti: Igor. Marton, Adrián Solár) 

b) schvaľuje 

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo 14/2019/2 k stavbe „Znižovanie energetickej náročnosti 

materskej školy školskej jedálne v Likavke“; 

Hlasovanie: 5-2-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Jozef Peniak, 

Ing. Michal Švento, proti: Igor. Marton, Adrián Solár) 

c) poveruje 

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

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

Hlasovanie: 5-2-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Jozef Peniak, 

Ing. Michal Švento, proti: Igor. Marton, Adrián Solár) 

 

K bodu č. 5: Rôzne 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom potrebu zmeny plánovaného 

termínu rokovania OZ v dôsledku absencie zamestnankyne, ktorá vykonáva prípravu 

materiálov na rokovanie. 

Starosta obce otvoril diskusiu.  

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento navrhol rokovanie OZ presunúť na 3.3.2020.  

Poslanci sa v rámci krátkej diskusie zhodli na tomto termíne. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 125/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

zmenu termínu plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva z 18.02.2020 na 3. marca 

2020. 

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

Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom výzvu z Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci 

programu pre mládež č. Komunika/D/2/2020. Výzva je zameraná na napĺňanie strategických 

plánov obecných rád mládeže. Starosta ďalej spomenul, aká je potrebná miera 

spolufinancovania, táto však môže byť celá realizovaná aj nepeňažnou formou – formou 

dobročinnosti. Starosta obce otvoril diskusiu.  

Diskusia: 
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Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že závisí hlavne na mladých, či budú ochotní sa do 

tohto zapojiť. 

Starosta obce uviedol, že mladí sa určite aktívne zapoja. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 126/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

schvaľuje 

podanie žiadosti o dotáciu v rámci Programu pre mládež č. Komunika/D/2/2020 

z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

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

Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

 

Starosta obce ďalej uviedol, že je potrebné aj prerokovať, či sa bude v tomto roku organizovať 

detský folklórny festival a tiež hudobné leto, nakoľko tieto akcie neboli zahrnuté do rozpočtu 

obce. Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Marián Mliečko uviedol, že v rámci šetrenia je možné uvažovať aj nad tým, že by sa 

festival konal v kultúrnom dome. 

Poslanec Jozef Peniak navrhol, čo sa týka organizácie týchto podujatí, zaviesť dvojročnú 

periodicitu alebo zorganizovať v tomto roku jednodňový festival, ale bez hudobného leta, 

nakoľko hudobné leto je finančne náročnejšia akcia. 

Poslanec Vladimír Hatala sa opýtal, či za posledné roky boli nejaké výpadky v organizovaní 

festivalu v obci. 

Poslanec Ing. Michal Švento odpovedal, že za posledných 25 rokov nebol žiadny výpadok. 

Poslanec Vladimír Hatala sa na základe toho priklonil k tomu, aby sa aj tohto roku festival 

v obci zorganizoval. 

Poslanec Igor Marton uviedol, že tiež navrhuje, aby sa jednodňový festival zorganizoval, no 

nie však už v takom honosnom štýle. 

Poslanec Adrián Solár tiež uviedol, že súhlasí s jednodňovou akciou, v rámci šetrenia by sa 

objednalo menšie pódium a po festivale by sa večer mohla ešte zorganizovať oldies párty. 

Starosta obce pridal návrh, že by sa mohli teoreticky zavolať aj nejaké lacnejšie kapely 

z okolia. 

Poslanec Ing. Michal Švento sa priklonil k finančne menej náročnej variante festivalu 

a uviedol, že je potrebné do najbližšieho zasadnutia OZ v marci vedieť približne určiť 

predbežný rozpočet tejto akcie. 

Poslanci ďalej diskutovali o rôznych možnostiach a na záver diskusie sa zhodli, že do 

budúceho zasadnutia OZ sa spraví cenový prieskum a predbežný rozpočet spomínanej akcie. 

 

Poslanec Adrián Solár požiadal starostu, aby apeloval na zapisovateľku vykonávajúce 

zápisnice zo zasadnutí OZ, aby boli zverejňované skôr na webovej stránke obce. 

Starosta obce odpovedal, že zápisnice boli napísané, ale problém nastal v komunikácií so 

správcom webu, a tento problém už sa už vyriešil tým, že zápisnice sa budú zverejňovať 

priamo z obecného úradu. 

Poslanec Igor Marton sa opýtal, koľkí ľudia zaplatili pokutu za zaberanie obecných priestorov 

nevhodným parkovaním. 

Starosta obce uviedol, že zatiaľ nikto. 

Poslanec Igor Marton povedal, že je to nutné riešiť nakoľko obyvatelia sú neohľaduplní, aj 

keď majú miesto vo dvore, parkujú na ceste a zaberajú miesto až tak, že smetiarske auto 

takouto ulicou prakticky nedokáže prejsť. 

Poslanec Adrián Solár tiež upozornil  na nebezpečné parkovanie istého majiteľa auta rovno na 

križovatke na ulici Hviezdoslavovej smerom od pekárne. 
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Starosta obce uviedol, že túto zlú situáciu s parkovaním v obci bude potrebné riešiť 

obmedzujúcimi značkami a vyrubovaním poplatkov, aby sa problematika parkovanie riešila 

systémovo. 

Poslanec Igor Marton sa opýtal, koľko platí istý majiteľ vozidla s kontajnerom za užívanie 

verejného priestranstva z dôvodu parkovania pred informačnou tabuľou obce pri pošte. 

Starosta obce odpovedal, že majiteľ vozidla bol upozornený viac krát a že bude prvý, komu 

bude tento poplatok vyrubený. 

Poslanec Daniel Krížo uviedol, že veľa ľudí je za zavedenie množstevného zberu, nakoľko 

neprodukujú toľko odpadu, za koľko musia platiť paušálnym poplatkom. 

Poslanci sa v diskusii zhodli, že viacero občanov sa sťažuje.  

Starosta obce potvrdil, že množstevný zber nemotivuje triediť, ale nakoľko sú známe prípady 

z okolitých obcí, kedy ľudia po zavedení množstevného zberu špekulujú, odpad nelegálne 

vysýpajú alebo spaľujú, z hľadiska ekologického zatiaľ iné riešenie nie je akceptovateľné. 

Starosta ďalej doplnil, že určitá zmena však môže nastať, pokiaľ ľudia sa naučia triediť doma, 

ako to bude od marca tohto roku, kedy sa zavádza vrecový systém zberu triedeného odpadu. 

Po čase sa uvidí ako sa situácia bude vyvíjať. 

Poslanci ďalej diskutovali o možnosti váhového typu množstevného zberu odpadu. 

Poslanec Adrián Solár sa opýtal, či sa budú akceptovať miesto vriec aj plastové nádoby. 

Starosta obce odpovedal, že sa budú akceptovať. 

 

K bodu č. 6: Záver 

Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 18:36 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: 10.02.2020 

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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Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 

 

Príjmy 
Popis EUR 

Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve + 50.000,00 

Dotácia z MV SR – prístavba Hasičskej zbrojnice + 30.000,00 

Spolu: + 80.000,00 

 

Výdavky 
Popis EUR 

Znižovanie energetickej náročnosti MŠ a ŠJ Likavka  
Naviac práce realizované firmou Bala  17.523,08 

Energetický certifikát po dokončení diela  2.100,00 

Práce naviac – maľovanie – M. Černák 600,00 

Montáž žalúzií vonkajších a vnútorných okien 1.991,76 

Porealizačné zameranie – zameranie všetkých objektov ZŠ s MŠ na 

vyčlenenie samostatnej parcely pod zastavaným územím v areáli školy 
1.000,00 

Projekt Dispozičné a interiérové zmeny MŠ  

Rozšírenie hydrantovej siete podľa projektu požiarnej ochrany 1.394,03 

Projekt prístavby hasičskej zbrojnice 32.815,00 

Projekt Rekonštrukcie podlahy kuchyne ZŠ s MŠ  

Náklady podľa cenovej ponuky  18.914,64 

Súvisiace náklady – odpojenie a pripojenie el. a plyn. zariadení, revízne 

správy, skúšky tesnosti 
1.000,00 

Spolu: 77.338,51 

 
 

 

 
 

 

 


