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Zápisnica 

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke 

dňa 11.12.2019 

 

Starosta obce                                         Ing. Marián Javorka 

Hlavný kontrolór obce                          Mgr. Janka Pavlíková 

 

Prítomní poslanci OZ: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton (od 16:42 hod.), 

Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento (od 16:48 

hod.) 

Ospravedlnení poslanci: Ing. Edita Homolová 

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

Ing. Zuzana Hatalová – ref. OcÚ 

 

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. Návrh – VZN Obce Likavka o umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej 

kampane 

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 2020 

5. Návrh VZN Obce Likavka o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

6. Návrh VZN Obce Likavka o nakladaní s komunálnym odpadom 

7. Návrh na schválenie dlhodobého investičného úveru 

8. Návrh - Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2019 

9. Návrh - Rozpočet Obce Likavka  na roky 2020-2022 

10. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 

11. Návrh Plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Likavka  na rok 2020 

12. Správa o vývoji a investíciách ZŠ s MŠ Likavka za obdobie 2014-2019 

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.  
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Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu programu rokovania obecného 

zastupiteľstva. Hlasovanie: 6-0-0. Starosta obce vyzval poslancov na predloženie 

doplňujúceho alebo pozmeňujúceho návrhu k programu rokovaniu obecného zastupiteľstva. 

Poslanci nepredložili žiadne návrhy. 

Starosta obce navrhol MVDr. Vladimíra Hatalu za predsedu návrhovej komisie, p. Daniela 

Kríža a p. Igora Martona za členov návrhovej komisie. Starosta obce otvoril diskusiu 

k predloženému návrhu. Bez diskusie. Hlasovanie: 6-0-0.  

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

zápisnice určil poslancov p. Mariána Mliečka a p. Jozefa Nemčeka.  

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala. 

Uznesenie č. 98/2019 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) schvaľuje 

program rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke; 

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

Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár) 

b) volí 

MVDr. Vladimíra Hatalu za predsedu návrhovej komisie,  

p. Daniela Kríža a p. Igora Martona za členov návrhovej komisie; 

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

Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár)  

c) berie na vedomie 

určenie zapisovateľky Mgr. Márie Slašťanovej, 

a overovateľov zápisnice p. Mariána Mliečka a p. Jozefa Nemčeka. 

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

Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár)  

 

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 97 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 a pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, 

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

zákonov. Uvedená úloha sa priebežne plní a v konaní o určení vlastníckych práv sa 

pokračuje.  

Uznesenie č. 88/2019-8 bod b) – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo schválilo 

prenájom prebytočného majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa na základe ustanovenia § 

9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

žiadateľovi: Anežke Bažíkovej, 034 95 Likavka 494, IČO 37040090 a to: časť nebytových 

priestorov o výmere 19,125 m
2
 v budove Strediska služieb v Likavke súp. číslo 551, zapísanej 

na LV č. 1167 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, katastrálne 

územie Likavka, evidovanej na parcele CKN č. 1962/1, na dobu neurčitú, za cenu nájmu: 8,94 

€/m
2
/rok, určenú podľa prílohy č. 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce 

Likavka, od 1.12.2019. Zamestnanec obecného úradu na základe uznesenia pripravil 

dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov, ktorý bol žiadateľkou a starostom 

obce podpísaný dňa 29.11.2019. Dodatok k zmluve je zverejnený na webovom sídle obce. 
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Poslanec Igor Marton sa v čase 16:42 hod. dostavil do rokovacej miestnosti. 

Starosta obce poďakoval hlavnej kontrolórke obce a doplnil, že Uznesenie č. 88/2019 – 8 bod 

b) bolo podpisom zmluvy a jej zverejnením naplnené a Uznesenie č. 13/2018 – 8 bod c) je 

v stave riešenia. Starosta obce doplnil, že ďalším krokom má byť vypracovanie 

geometrického plánu a pracovné stretnutie s geodetom Ing. Jozefom Pniakom, ktoré by sa 

malo uskutočniť do konca roka 2019. 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Bez diskusie. 

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala. 

Uznesenie č. 99/2019 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

informácie o plnení uznesení obecného zastupiteľstva. 

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

Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár) 

 

K bodu č. 3: Návrh VZN Obce Likavka o umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej 

kampane 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom návrh VZN Obce Likavka 

o umiestňovaní volebných plagátov počas volebnej kampane a uviedol, že tento návrh bol 

vypracovaný z dôvodu potreby aktualizácie doposiaľ platného VZN č. 1/2015 o umiestňovaní 

volebných plagátov. Hlavnými dôvodmi sú zmena platnej legislatívy, zmena vyhradených 

miest na umiestňovanie volebných plagátov a podrobnejšie určenie podmienok na 

umiestňovanie volebných plagátov. Starosta obce ďalej doplnil, že tento návrh bol zverejnený 

na úradnej tabuli a na webovom sídle Obce Likavka dňa 25.11.2019 a lehota na 

pripomienkovanie tohto dokumentu bola stanovená do 5.12.2019. Počas tejto lehoty neboli na 

Obec Likavka doručené žiadne pripomienky. Starosta obce uviedol, na ktoré miesta boli 

presunuté určené tabule a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Marián Mliečko upozornil na nevhodné parkovanie nákladného auta, ktoré blokuje 

prístup k informačnej tabuli pri pošte. 

Starosta obce odpovedal, že s majiteľom spomínaného nákladného auta majú dohodu, aby tam 

neparkoval, nakoľko ju však porušuje, bude starosta tento problém opätovne riešiť. 

Poslanec Ing. Michal Švento sa v čase 16:48 hod. dostavil do rokovacej miestnosti. 

Starosta obce pre informáciu doplnil, že na schválenie VZN je potrebná trojpätinová väčšina. 

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala 

Uznesenie č. 100/2019 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Likavka č. 04/2019 o umiestňovaní volebných plagátov 

počas volebnej kampane. 

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: 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 2020 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom návrh VZN Obce Likavka 

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

a žiaka školy a školského zariadenia zriedených na území obce pre rok 2020 a otvoril 

diskusiu. 
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Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že na vypracovaní predmetného návrhu VZN sa 

podieľal spolu s p. riaditeľom ZŠ s MŠ Likavka, s ktorým dospeli k dohode. Na základe toho 

priblížil prítomným poslancom niektoré náležitosti a dodal, že návrh VZN podporuje. 

Starosta obce doplnil, že tento návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle 

Obce Likavka dňa 25.11.2019 a lehota na pripomienkovanie tohto dokumentu bola stanovená 

do 5.12.2019. Počas tejto lehoty neboli na Obec Likavka doručené žiadne pripomienky.  

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala. 

Uznesenie č. 101/2019 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Likavka č. 05/2019 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 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. 5: Návrh VZN Obce Likavka o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom návrh VZN Obce Likavka 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

na ktorého tvorbe sa podieľala expertná skupina v zložení: Ing. Marián Javorka, Mgr. Janka 

Pavlíková, Mgr. Mária Žerebáková a p. Daniel Krížo. Starosta obce dal poslancom do 

pozornosti rozsiahlu dôvodovú správu, ktorá obsahuje tabuľky, ktoré porovnávajú údaje 

súčasného stavu a predpokladaného príjmu do rozpočtu obce a tiež porovnávajú stav 

súčasných sadzieb s navrhovanými sadzbami. Starosta obce ďalej doplnil, že potreba zvýšenia 

sadzieb jednotlivých miestnych daní a poplatkov vznikla v dôsledku legislatívnych zmien 

a zvyšujúcich sa nákladov na výkon samosprávnych funkcií a prenesených kompetencií 

štátnej správy. Dôvodom na zvyšovanie je aj fakt, že dane z nehnuteľností v obci Likavka sa 

od roku 2005 pohybovali na jednej úrovni. V súvislosti s výškou poplatku za komunálne 

odpady starosta obce uviedol, že tento sa nemenil od roku 2015. V posledných rokoch 

zároveň výrazne vzrástli náklady na zber, odvoz a jeho uskladnenie a to bez ohľadu na to, či 

služby spojené s týmito činnosťami vykonávala obec sama alebo dodávateľsky. Navrhovaná 

výška poplatku by teoreticky mala pokryť predpokladané náklady spojené s uvedenými 

činnosťami tak, ako je to stanovené aj v príslušnej zákonnej norme. Vplyv na nárast nákladov 

za uloženie komunálneho odpadu má aj zákonom stanovený poplatok, ktorý sa odvíja od 

výšky podielu vytriedených odpadov na celkovo vyprodukovaných odpadoch a ktorý každým 

rokom narastá, ako aj skutočnosť, že v marci 2020 ukončí prevádzku skládka na Bielej púti v 

Ružomberku a odpady bude potrebné voziť k uskladneniu na väčšie vzdialenosti. 

Celková výška v obci vyzbieraných finančných prostriedkov z doposiaľ zavedeného poplatku 

za komunálne odpady pokryje cca 50 % nákladov na služby spojené s nakladaním 

s komunálnymi odpadmi. 

Starosta obce otvoril diskusiu.  

Diskusia: 

Poslanec Marián Mliečko ohľadom navrhovaného navýšenia poplatkov za komunálne odpady 

uviedol, že je to až príliš veľký skok oproti súčasnej sadzbe a ďalej sa opýtal, či sa systém 

zberu komunálneho odpadu bude meniť. 

Starosta obce odpovedal, že systém zberu komunálneho odpadu v obci ostáva vo forme 

paušálneho poplatku, ale s možnosťou množstvového zberu pre podnikateľské osoby. Starosta 

uviedol, že komisia myšlienku prejsť na čisto množstvového zberu zavrhla hlavne na základe 

skúseností z okolitých obcí, ktoré dokazujú, že občania pri systéme množstvového zberu viac 

špekulujú a mnohokrát vysýpajú komunálny odpad  nezákonne, čím vznikajú čierne skládky.  
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Poslanec Marián Mliečko uviedol, že na systém paušálneho poplatku za komunálny odpad 

budú doplácať hlavne početnejšie rodiny a doplnil, že množstvo ľudí po starostlivom triedení 

odpadov vysýpa komunálny odpad len raz za niekoľko týždňov.  

Starosta obce uviedol, že príjem pre obec z poplatkov za komunálny odpad má v súčasnosti 

klesajúcu tendenciu aj z toho dôvodu, že mnoho občanov si uplatňuje nárok na oslobodenie 

od poplatku v dôsledku migrácie za prácou alebo za vzdelávaním. Starosta obce ďalej doplnil, 

že navýšenie poplatku za komunálny odpad je vysoké, ale ak sa zvýši percento triedenia 

odpadu, tak výška uvedeného poplatok by mohla v budúcnosti o niečo klesnúť. 

Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že pre samosprávy nastávajú ťažké roky, ceny 

všeobecne narastajú a pokiaľ obec nechce doplácať vysokými sumami, poplatky za 

komunálny odpad musia byť navýšené, aby mohli aspoň z väčšej časti pokryť výdavky.  

Starosta obce len pre informáciu dodal, že v obci Likavka boli v poslednej dobe zaznamenané 

3 čierne skládky. 

Poslanec Igor Marton sa opýtal, či by sa dal zaviesť napríklad taký systém, pri ktorom by 

jedna domácnosť mohla dať vysypať len jednu sud za jeden týždeň, nakoľko u občanov, ktorí 

netriedia odpad, je bežné, že naplnia aj viac sudov za jeden týždeň. Poslanec Igor Marton 

uviedol, že takýmto spôsobom by sa možno mohlo docieliť, aby obyvatelia začali viac triediť. 

Starosta obce bude apelovať na zberovú spoločnosť, aby nevyprázdňovala nádoby, ktoré 

obsahujú triediteľné zložky odpadov a tak budú ľudia prinútení odpad zodpovedne triediť. 

Poslanec MVDr. Vladimír Hatala sa opýtal na možnosti oslobodenia od poplatku za 

komunálny odpad, nakoľko navrhovaná výška tohto poplatku je dosť vysoká. 

Starosta obce uviedol prípady, ktoré sú uvedené v navrhovanom VZN, kedy si občania môžu 

nárokovať oslobodenie od poplatku za komunálny odpad. 

Poslanec Jozef Peniak uviedol, že súhlasí s tým, aby boli obyvatelia obce viac motivovavaní 

k triedeniu odpadu a tiež súhlasí s vyššie uvedeným názorom, že by bolo vhodné porozmýšľať 

nad možnosťou obmedzenia počtu sudov na jeden týždeň na jednu rodinu. 

Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že v takom prípade by to bol kombinovaný systém 

zberu odpadu, čo ale zákon nepovoľuje. 

Poslanec Jozef Nemček tiež spomenul časté nezákonné vysýpanie odpadu na okraji cesty pri 

reštaurácii Hubertus. 

Poslanec Marián Mliečko na záver doplnil, že systém paušálneho poplatku veľmi demotivuje 

občanov triediť odpad. 

Návrh uznesení predložil MVDr. Vladimír Hatala. 

Uznesenie č. 102/2019 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Likavka č. 06/2019 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

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: Návrh VZN Obce Likavka o nakladaní s komunálnym odpadom 

Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o návrhu VZN Obce Likavka 

o nakladaní s komunálnym odpadom, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle 

Obce Likavka od 25.11.2019 po dobu 15 dní. Počas lehoty určenej na pripomienkovanie 

prekladaného návrhu neboli na Obec Likavka doručené žiadne pripomienky od občanov. 

Pripomienky experta, ktorý bol oslovený na odbornú konzultáciu k návrhu VZN o odpadoch, 

starosta obce prítomným poslancom v krátkosti predstavil. Starosta obce ďalej uviedol, že 

návrh VZN prichádza s rozšírením prostriedkov na ukladanie komunálneho odpadu vrátane 

jeho triedených zložiek so zameraním na zlepšenie podmienok triedenia, či so znížením 

potreby odpad odnášať mimo domácnosť. Preto prostriedky na ukladanie odpadu rozširuje 

o 120 l a 1100 l plastové nádoby na zmesový komunálny odpad, no najmä zavádza tzv. 
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vrecový systém zberu plastov a papiera priamo v domácnostiach. Z dôvodu nastavenia 

technických podmienok vrecového zberu triedeného odpadu pre zberovú spoločnosť je 

účinnosť navrhovaného VZN posunutá na 1.3.2019. 

Podnikatelia, ktorí majú svoje prevádzky na území obce, resp. vykonávajú svoju 

podnikateľskú činnosť na jej území sa musia o odpad pochádzajúci z takejto činnosti postarať 

sami, na vlastné náklady a na jeho uloženie používať vlastné prostriedky. Združenie, ktoré 

zabezpečuje zber separovaného zberu v obci Likavka im ponúkne plastové nádoby na zber 

papiera a plastov, ktoré budú stiahnuté z obce. Plastové nádoby určené na zber skla a kovu 

v obci ostanú, prípadne budú presunuté na iné miesto – skoncentrujú sa. Starosta obce otvoril 

diskusiu.  

Diskusia: 

Poslanec Jozef Peniak sa opýtal, či si vrecia na zber papiera a plastov budú musieť obyvatelia 

sami kupovať. 

Starosta obce odpovedal, že ich bude zabezpečovať zberová spoločnosť. 

Poslanec Marián Mliečko uviedol, že videl zber triedeného odpadu v jednej z obcí, kde majú 

zavedený vrecový systém a poznamenal, že to bolo dosť chaotické. 

Starosta obce uviedol, že takýmto spôsobom však môže obec motivovať občanov rozumnejšie 

nakladať s týmito odpadmi, ľudia sa naučia viac stláčať plasty a trhať papierové odpady, aby 

zaberali menej miesta. 

Poslanec MVDr. Vladimír Hatala sa opýtal, od kedy sa nabieha na tento nový systém. 

Starosta obce odpovedal, že účinnosť navrhovaného VZN je od 1.3.2019. 

Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že niektoré plastové kontajnery si kupovali obyvatelia 

sami, preto odporúča tieto kontajnery im ponechať, nech ich môžu ďalej využívať. Poslanec 

Švento sa ďalej opýtal, či by si ľudia namiesto ponúkaných vriec mohli zakúpiť menšie 

kontajnery na triedený odpad a či bude môcť zberová spoločnosť vysýpať aj tento odpad, hoci 

bude v obci zavedený vrecový systém. 

Starosta obce súhlasil.  

Poslanec Ing. Michal Švento ešte upozornil na zopár formálnych chýb v predkladanom 

návrhu VZN. 

Poslanec Adrián Solár navrhol sledovať výzvy na projekty, vďaka ktorým by sa mohli do 

každej domácnosti zakúpiť spomínané menšie plastové kontajnery na triedený odpad. 

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala. 

Uznesenie č. 103/2019 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Likavka č. 07/2019 o nakladaní s komunálnym 

odpadom. 

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: Návrh na schválenie dlhodobého investičného úveru 

Predkladateľ: starosta obce priblížil prítomným poslancom návrh na schválenie dlhodobého 

investičného úveru. Poskytovateľ úveru bol vybraný na základe prieskumu trhu a stala sa ním  

Prima banka Slovensko, a.s. Starosta obce predstavil výšku nákladov súvisiacich s užívaním 

úveru, splátkový kalendár a uviedol, že iné náklady stanovené v zmluve, napr. Euribor, tieto 

pravdepodobne nenavýši, pretože dlhodobo dosahuje záporné hodnoty. Starosta obce ďalej 

doplnil, že kúpna zmluva je už pripravená a v priebehu nasledujúceho týždňa by sa mala 

podpisovať. Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Marián Mliečko sa opýtal na vek predmetných budov a či boli už od začiatku 

postavené pre účely Lesov SR. 
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Starosta obce odpovedal, že budovy boli postavané pre účely Lesov SR a ich vek je približne 

50 rokov. 

Návrh uznesení predložil MVDr. Vladimír Hatala. 

Uznesenie č. 104/2019 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov 

financovania vo výške 310.000 EUR na financovanie kúpy nehnuteľností. 

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

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

 

Uznesenie č. 105/2019 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

schvaľuje 

prijatie termínovaného úveru v sume 310.000 EUR. 

 

peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s. 

účel úveru: kúpa nehnuteľnosti 

splatnosť úveru: 10 rokov od podpisu zmluvy o úvere 

úroková sadzba: hodnota 12 mesačného Euribor + úrokové 

rozpätie 0,50 % p.a.  

zabezpečenie úveru: bez zabezpečenia 

čerpanie úveru: do 6 mesiacov od podpisu zmluvy o úvere 

splácanie: mesačne 

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

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

 

Uznesenie č. 106/2019 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

poveruje 

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. 

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

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

 

Uznesenie č. 107/2019 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

poveruje 

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, 1279/2 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. 
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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: Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2019 

Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o predložených rozpočtových 

opatreniach (RO) č. 15/2019 a č. 16/2019 (príloha zápisnice), ktoré boli vypracované z dôvodov 

skutkového stavu a nevyhnutných potrieb obce a ktoré sú podrobne rozpísané v dôvodovej správe 

k programu rokovania. Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že predmetné rozpočtové opatrenia boli na stretnutí 

finančnej komisie prerokované a na základe toho ich odporúča schváliť. 

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala. 

Uznesenie č. 108/2019 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

zmenu rozpočtu obce na rok 2019, rozpočtovým opatrením č. 15/2019, 16/2019; 

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 2019, rozpočtovým opatrením č. 15/2019; 

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

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

c) schvaľuje 

zmenu rozpočtu obce na rok 2019, rozpočtovým opatrením č. 16/2019. 

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. 9: Návrh – Rozpočet Obce Likavka na roky 2020-2022 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným Návrh rozpočtu Obce Likavka na roky 2020 

– 2022, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Likavka od 25.11.2019 

po dobu 15 dní. Návrh rozpočtu bol zostavený na základne spolupráce starostu obce, Mgr. 

Ireny Marošovej – ref. OcÚ, p. ekonómky - Ing. Zuzany Hatalovej – ref. OcÚ a Mgr. Janky 

Pavlíkovej – hlavnej kontrolórky obce. Na zostavovaní časti rozpočtu, ktorý sa týka 

prevádzky školských zariadení sa podieľal aj poslanec Ing. Michal Švento, Mgr. Ľuboš Birtus 

– riaditeľ ZŠ s MŠ Likavka a Mgr. Rastislav Kudlička – ref. školského úradu. Starosta obce 

otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Mgr. Janka Pavlíková – hlavná kontrolórka obce uviedla, že Návrh rozpočtu obce na rok 2020 

a návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2022 je spracovaný v súlade s všeobecne 

záväznými predpismi a v zmysle zákonov. Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci 

spôsobom obvyklým v zákonom stanovenej lehote. 

Mgr. Janka Pavlíková – hlavná kontrolórka obce v oblasti príjmov odporúča, aby bola obec 

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. Odporúča zvýšenie 

efektívnosti pri výbere miestnych daní a poplatkov, reformu miestnych daní a poplatkov 

a zvýšenie efektívnosti pri nakladaní s majetkom obce. 
Je predpoklad, že v roku 2020 dôjde k zvýšeniu mzdových prostriedkov vo verejnej správe, k 

zvýšeniu cien energií, a iných nákladov, napr. na odpadové hospodárstvo, údržby chodníkov a 

iných nákladov súvisiacich so zmenami legislatívy, čo sa odzrkadlilo aj v predloženom návrhu 

rozpočtu bežných výdavkov obce. Naopak v oblasti podielových daní poukázaných samosprávam 
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je avizované, že nedôjde k ich nárastu. Z uvedeného dôvodu je nutnosť, aby samospráva pristúpila 

k prijatiu opatrení zameraných na efektívne a hospodárne nakladanie s verejnými finančnými 

prostriedkami. Z uvedeného dôvodu hlavná kontrolórka obce odporúča obecnému zastupiteľstvu 

znížiť bežné výdavky na položke reprezentačné starostu obce, nakoľko analýzou čerpania tejto 

položky v roku 2019 dospela k záveru, že časť finančných prostriedkov z tejto položky bola 

použitá na dofinancovanie kultúrnych a športových akcií organizovaných inými subjektmi. 

Taktiež odporúča znížiť výdavky na položke kultúrne podujatia, propagácia obce, na samosprávne 

funkcie a výdavky určené na dotácie pre občianske združenia, nakoľko tieto finančné prostriedky 

môžu byť využité na iné verejnoprospešnejšie účely, ktoré budú slúžiť všetkým občanom našej 

obce. Nakoľko každoročne klesá v našej obci počet obyvateľov a tým je predpoklad, že budú 

klesať aj podielové dane, z toho dôvodu by malo byť prioritou obce vysporiadať a získať do 

vlastníctva obce pozemky, vhodné na výstavbu nových rodinných domov, aby obec získala 

nových obyvateľov. Taktiež je potrebné v budúcnosti do rozpočtu obce zahrnúť výdavky potrebné 

na vybudovanie inžinierskych sietí a komunikácie k plánovaným rodinným domom v lokalite 

Paračka a výdavky na výstavbu bytového domu. Ďalej odporúča zahrnúť do rozpočtu obce 

výdavky na vyvlastňovanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami, nakoľko cestný zákon 

umožňuje podať návrh na vyvlastňovanie do 31.12.2020. Ďalšou prioritou obce by malo byť 

vysporiadanie pozemkov pod obecnými budovami, ihriskami a cintorínom. Z uvedených dôvodov 

by mala obec v roku 2020 prijať také opatrenia, aby znížila bežné výdavky a nakumulovala 

finančné prostriedky na realizáciu vyššie uvedených priorít.  

V súvislosti s bežnými výdavkami na financovanie originálnych kompetencii ZŠ s MŠ Likavka 

odporúča hlavná kontrolórka obce prijať také opatrenia, ktoré budú mať vplyv na zníženie týchto 

výdavkov, nakoľko obec na uvedené kompetencie v návrhu rozpočtu navrhla výdavky o cca 

20.000.-€ 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. 
Hlavná kontrolórka obce ďalej doplnila, že Stanovisko hlavného kontrolóra bolo zamerané na 

analýzu návrhu rozpočtu obce z formálnej aj vecnej stránky a na posúdenie súladu návrhu 

rozpočtu so všeobecne záväznými predpismi. Stanoviská a odporúčania v ňom nie sú pre orgány 

obce záväzné, majú prispieť k zvýšeniu starostlivosti o rozvoj na území obce, k zvýšeniu 

starostlivosti o potreby obyvateľov obce, k zvýšeniu kvality rozpočtového procesu, k identifikácii 

a eliminovaniu prípadných rizík vyplývajúcich z návrhu rozpočtu a k využitiu prípadných rezerv v 

plnení rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov.  

Vo svojom stanovisku ďalej konštatuje, že návrh rozpočtu obce Likavka na roky 2020 – 2022 

spĺňa zásady programového rozpočtovania, pri spracovaní návrhu rozpočtu bola dodržaná 

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

Starosta obce poďakoval hlavnej kontrolórke obce a doplnil, že Návrh rozpočtu obce je 

vypracovaný ako mierne prebytkový. Starosta obce spolu s Ing. Zuzanou Hatalovou – ref. 

OcÚ ďalej stručne opísali najzákladnejšie aktivity a položky rozpočtu, na ktoré sa prítomní 

poslanci v priebehu diskusie opýtali. 

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala. 

Uznesenie č. 109/2019 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

návrh rozpočtu Obce Likavka na rok 2020, návrh viacročného rozpočtu na roky 2021-2022 

a návrh textovej časti programového rozpočtu; 

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

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

b) schvaľuje 

Rozpočet 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) 
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c) berie na vedomie 

rozpočet Obce Likavka na roky 2021 a 2022; 

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 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2020, k návrhu viacročného 

rozpočtu obce na roky 2021 – 2022 a k návrhu programového rozpočtu. 

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: Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 

Predkladateľ: Mgr. Janka Pavlíková – hlavná kontrolórka obce oboznámila prítomných so 

svojou činnosťou a predstavila návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. 

polrok 2020, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce dňa 25.11.2019. 

Hlavná kontrolórka obce uviedla, že prvé tri kontroly sú do návrhu kontrolnej činnosti 

zahrnuté na základe požiadavky poslanca zo zasadnutia OZ dňa 13.11.2019. 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento navrhol pretransformulovať znenie prvých dvoch kontrol, 

v ktorých namiesto slovného spojenia „kontrola dodržiavania zmluvných podmienok“ 

navrhuje použiť spojenie „kontrola realizácie stavebného diela“.  Tretiu kontrolu 

z navrhovaného plánu kontrolnej činnosti navrhol vyradiť, nakoľko je bezpredmetná, keďže 

sa týka eurofondov, ktoré sú vždy kontrolované najmä zo strany ich poskytovateľov. 

Starosta obce dal hlasovať o navrhovaných zmenách poslanca Ing. Michala Šventa: 

1) Zmena znenia kontroly č. 1 na: „Kontrola realizácie stavebného diela - Dispozičné 

a interiérové zmeny Materskej školy Likavka. Hlasovanie: 8-0-0. 

2) Zmena znenia kontroly č. 2 na: „Kontrola realizácie stavebného diela – Rekonštrukcia 

miestnej komunikácie ulica J. Bellu a D. Kráľovenskej v obci Likavka. Hlasovanie: 8-0-0. 

3) Vyradenie kontroly č. 3 „Kontrola dodržiavania zmluvných podmienok zmluvy o dielo na 

stavebné práce uzatvorenej medzi Obcou Likavka a spoločnosťou BALA, a.s. Veľká Budafa“ 

z Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020. Hlasovanie: 3-4-1 

(za: Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Michal Švento; proti: Igor Marton, Jozef Nemček, 

Jozef Peniak, Adrián Solár; zdržal sa: MVDr. Vladimír Hatala). Starosta obce skonštatoval, 

že návrh poslanca Ing. Michala Šventa s č. 3 neprešiel. 

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala. 

Uznesenie č. 110/2019 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 v zmysle schválených úprav. 

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

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

 

K bodu č. 11: Návrh Plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Likavka na rok 2020 

Predkladateľ: starosta obce oboznámil poslancov s predpokladaným harmonogramom 

rokovaní Obecného zastupiteľstva obce Likavka na rok 2020. Starosta obce ďalej uviedol, že 

časové intervaly jednotlivých rokovaní OZ sa nezmenili, zmenil sa však deň rokovania zo 

stredy na utorok, tak ako sa poslanci zhodli na poslednom rokovaní OZ. Starosta obce otvoril 

diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Igor Marton navrhol zmeniť zaužívaný čas zasadnutí OZ z 16:30 na 17:00 hod. 

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

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala. 
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Uznesenie č. 111/2019 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva 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. 12: Správa o vývoji a investíciách ZŠ s MŠ Likavka za obdobie 2014-2019 

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

prítomným prehľad o vývoji niektorých ukazovateľov (počet žiakov navštevujúcich ZŠ, ŠKD, 

MŠ, počet stravníkov, umiestňovanie žiakov na ďalšie vzdelávanie a i.), ako aj stručný 

prehľad o investíciách školy za posledných 5 rokov.  

Starosta obce poďakoval p. riaditeľovi za vypracovanie a odprezentovanie predloženej správy 

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

Likavka. Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento, ako člen rady školy, vyzdvihol finančné hospodárenie, 

efektivitu práce a spoluprácu medzi školou a obcou. 

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

spoluprácu. 

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala. 

Uznesenie č. 112/2019 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

Správu o vývoji a investíciách ZŠ s MŠ Likavka za obdobie 2014-2019. 

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. 13: Informácie starostu obce 

Stručná bilancia významných aktivít 

14.11. – pracovné stretnutie starostov okresu s riaditeľom Technických služieb Ružomberok, 

a.s. k problematike odpadového hospodárstva v okrese, najmä v súvislosti s uzavretím 

skládky komunálneho odpadu na Bielej Púti v Ružomberku a so súvisiacim navýšením 

nákladov na nakladanie so všetkými druhmi odpadov 

19.11. – účasť na sv. omši pri príležitosti kňazských rekolekcií a poďakovanie otcovi 

biskupovi 

20.11. – návšteva obce Horná Lehota v súvislosti s hľadaním informácií o rodákovi z Likavky 

pátrovi Liborovi Mattoškovi (účastníci: starosta obce, p. farár, poslanci Michal Švento, 

Marián Mliečko a Daniel Krížo) 

23.11. – Katarínska zábava a jarmok - – poďakovanie všetkých zainteresovaným 

25.11. – valné zhromaždenie akcionárov Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s. – 

schválenie investičného plánu na r. 2020 - zatiaľ bez aktivít v obci Likavka 

27.11. – účasť na porade riaditeľov škôl v pôsobnosti Školského úradu Likavka 

28.–29.11 – finančná kontrola vykonaná zamestnankyňami útvaru kontroly Slovenskej 

inovačnej a energetickej agentúry na finančné a zmluvné plnenie projektu Znižovanie 

energetickej náročnosti budovy materskej školy a školskej jedálne v Likavke, obci bude 

doručená správa o výsledku kontroly 

29.11. – účasť na zasadnutí Pléna Oblastnej organizácie DPO Ružomberok s dôrazom na 

význam preventívnych protipožiarnych prehliadok 

30.11 – 1.12. – Vianočné trhy s príchodom Mikuláša a Obecná zabíjačka – poďakovanie 

všetkých zainteresovaným 

2.12. – pracovné stretnutie s riaditeľom Spišskej katolíckej charity 
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5.12. – rozdávanie mikulášskych balíčkov klientom oboch zariadení sociálnych služieb 

v Likavke a deťom z detského domova na ul. Pod Paračkou 

 

Zadania a projektové aktivity:  

- žiadosť na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice Likavka formou dotácie vo výške 

30.000,- € bola schválená 

- pracuje sa na vydaní vianočného čísla Likavanu a obecného kalendára na r. 2020 

- v súvislosti so žiadosťou o zmenu na predmet diela Znižovanie energetickej náročnosti 

budovy MŠ a ŠJ Likavka s implementáciou aktivity – Dispozičné a interiérové zmeny 

materskej školy Likavka bolo stavebným úradom Ružomberok vydané príslušné 

rozhodnutie 

- v súvislosti s implementáciou procesov na realizácii diela Znižovanie energetickej 

náročnosti budovy MŠ a ŠJ Likavka bola podaná žiadosť o platbu č. 2 na doteraz 

vykonané práce, žiadosť o zmenu č. 4 na akceptáciu niektorých naviac prác do 

oprávnených výdavkov projektu a žiadosť o predĺženie lehoty výstavby diela do 

30.12.2019 

- Okresný úrad Žilina vydal súhlas s bezodplatným prevodom pozemku pod miestnou 

komunikáciou  - ul. Paračka  

- Obec Likavka podala dve žiadosti na riešenie havarijného stavu, resp. modernizačného 

dlhu tech. vybavenia ZŠ s MŠ Likavka (rozvody tepla v kotolni školy, modernizácia 

šatní)  

 

Aktivity v obci: 

- verejná WIFI, ktorej realizácia bola sumou 8.550 € spolufinancovaná zo zdrojov 

Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu bola 

rozšírená aj do oboch budov zdravotného strediska a dielo tak bolo stavebne ukončené 

- dodávateľsky bol do priestorov Hasičskej zbrojnice Likavka vybudovaný elektronický 

zabezpečovací systém 

- zamestnanci obce dokončili hlavné stavebné práce na garáde od reštaurácie po 

križovatku s Hviezdoslavovou ulicou – v súčasnosti pracujú na kompletizácii 

bezpečnostného zábradlia 

- revitalizácia pamätného hája, ktorý sumou 3.100 € zo svojej grantovej schémy 

podporil Žilinský samosprávny kraj bola v novembri dokončená (projekt realizoval 

Oblastný výbor Zväzu protifašistických bojovníkov a likavskí dobrovoľníci z radov 

klubu nadšencov amatérskej cyklistiky Ružomberok) 

- zamestnanci obce vykonali prieplach priepustu potôčika na ul. Pod hradom pre 

potreby dokončenia sedimentačnej šachty na tomto toku 

- dodávateľsky zamestnanci spoločnosti Telekom vykonali výmenu rozvodnej skrinky 

a úpravu vodičov na stĺpe za obecným úradom 

- Zhotoviteľ diaľnice osadil na časti miestnej komunikácie oproti Hubertusu dva 

odvodňovacie žľaby a prehĺbil jestvujúcu garádu a výškovo ju napojil na šachtu 

a hlavný odvodňovací rigol do potoka Likavčianka 

- Zamestnanci obce zaizolovali podlahu okolo varných kotlov v školskej jedálni voči 

pretekaniu vody 

- Obec Likavka zabezpečila osadenie dopravnej značky obmedzujúcej parkovanie na 

krajnici cesty III/2213 pri predajni Farby-laky, dopravného zrkadla na križovatke ulíc 

J. Hollého a Školskej a obstaráva ďalšie značenie na obmedzenie parkovania na 

pochôdznej krajnici na ul. J. Mikuštiaka oproti bytovke č. 957 
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- vývoz kontajnerov z cintorína 

- inštalácia vianočných stromčekov pred obecným úradom a kultúrnym domom 

- doplnenie dvoch svietidiel verejného osvetlenia: pred lekárňou, poniže KD na 

Hviezdoslavovej ulici a výmena svietidla pri moste cez potok Žabovo povyše kostola 

- osadenie dvoch vývesných tabúľ: pri novovybudovanom chodníku na ul. D. 

Kráľovenskej oproti reštaurácii a pri TIK-u, ponatieranie ďalších vývesných tabúľ za 

kostolom a pri zbernom dvore pri pošte 

 

Pozvánky: 

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

dopadu na obyvateľov obce 

31.12. – oslavy príchodu Nového roka 

Starosta obce doplnil ešte niekoľko aktuálnych informácií týkajúcich sa prác v materskej 

škole a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Adrián Solár upozornil na to, že v súvislosti s existujúcimi rozvodmi plynu a odpadu 

v druhom nadzemnom podlaží je potrebné podhľady na 1. NP, ktoré budú tieto konštrukcie 

prekrývať, realizovať formou rozoberateľných kazetových stropov a z preventívnych dôvodov 

vykonať skúšky tesnosti plynových rozvodov.  

Opodstatnenosť tohto návrhu starosta potvrdil. Starosta ďalej upozornil na poškodenie 

prívodného kábla elektrickej energie, ku ktorému došlo počas terénnych prác na stavbe a na 

potrebu jeho opravy, resp. výmeny. 

Situáciu okomentoval aj riaditeľ školy. 

Poslanec Jozef Nemček poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili a pridali ruku k dielu pri 

organizovaní a príprave podujatia „Vianočné trhy Likavka 2019 a obecná zabíjačka“. 

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala. 

Uznesenie č. 113/2019 – 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. 14: Interpelácie poslancov 

Predkladateľ: starosta obce uviedol, že odpovede na interpelácie z predchádzajúceho OZ sú 

zverejnené na stránke obce. 

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala. 

Uznesenie č. 114/2019 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

vybavenie interpelácie poslanca OZ p. Adriána Solára podanej na zasadnutí OZ 13.11.2019. 

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

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

Poslanec Adrián Solár uviedol, že odpoveď starostu obce na podanú interpeláciu ohľadom 

procesu verejného obstarávania na realizáciu dispozičných a interiérových zmien MŠ 

považuje za nedostatočnú, nakoľko úspešný dodávateľ stavby v čase, kedy prebiehalo verejné 

obstarávanie na túto službu nebol platcom DPH a neskôr, počas realizácie stavby, sa ním stal. 

Starosta obce vysvetlil, že daná skutočnosť bude zohľadnená v dodatku ku zmluve o dielo 

a bude mať vplyv na zníženie celkovej ceny za realizáciu stavby. 

Starosta obce sa opýtal prítomných poslancov na ich interpelácie. 

Interpeláciu nepredložil nikto z prítomných poslancov. 
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K bodu č. 15: Rôzne 

Predkladateľ: Starosta obce v zmysle Štatútu obce Likavka predložil OZ návrhy na udelenie 

Ceny obce Likavka pre nasledovných obyvateľov našej obce: 

1. Vladimír Holota ml.: za zisk titulu majstra sveta v kulturistike v kategórii do 95 kg na 

Majstrovstvách sveta IFBB federácie v r. 2019 a za príkladnú reprezentáciu obce počas svojej 

športovej kariéry; 

2. Ján Mudička: za celoživotnú občiansku angažovanosť, osobitný prínos pri rozvoji folklóru, 

chrámového spevu, ľudovej kultúry v obci, zachovávaní kultúrneho dedičstva a za aktívny 

podiel na budovaní obce, pri príležitosti jeho životného jubilea v roku 2020; 

3. Róbert Fajta: za celoživotnú občiansku angažovanosť, aktívnu dobrovoľnícku činnosť, 

osobitný prínos pri rozvoji masového športu v obci a nezastupiteľný podiel pri organizovaní 

významných podujatí a aktivít v obci, pri príležitosti jeho životného jubilea v roku 2020. 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Jozef Peniak sa opýtal, či športové spravodajstvo RTVS zareagovalo na upozornenie 

starostu o úspechu nášho kulturistu Vladimíra Holotu ml. formou reportáže. 

Starosta obce odpovedal, že RTVS pripraví reportáž až na základe oficiálnej tlačovej správy 

príslušného športového zväzu. 

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala. 

Uznesenie č. 115/2019 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) berie na vedomie 

návrh starostu obce na udelenie Ceny obce Likavka pre p. Vladimíra Holotu ml., p. Jána 

Mudičku a p. Róberta Fajtu; 

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

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

b) schvaľuje 

udelenie Ceny obce Likavka p. Vladimírovi Holotovi ml. za zisk titulu majstra sveta 

v kulturistike v kategórii do 95 kg na Majstrovstvách sveta IFBB federácie v r. 2019 a za 

príkladnú reprezentáciu obce počas svojej športovej kariéry; 

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

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

c) schvaľuje 

udelenie Ceny obce Likavka p. Jánovi Mudičkovi za celoživotnú občiansku angažovanosť, 

osobitný prínos pri rozvoji folklóru, chrámového spevu, ľudovej kultúry v obci, zachovávaní 

kultúrneho dedičstva a za aktívny podiel na budovaní obce; 

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

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

d) schvaľuje 

udelenie Ceny obce Likavka p. Róbertovi Fajtovi za celoživotnú občiansku angažovanosť, 

aktívnu dobrovoľnícku činnosť, osobitný prínos pri rozvoji masového športu v obci 

a nezastupiteľný podiel pri organizovaní významných podujatí a aktivít v obci. 

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. 15: Rôzne 

Predkladateľ: Starosta obce predstavil prítomným poslancom OZ Žiadosť o poskytnutie 

finančných prostriedkov na havarijnú situáciu: Modernizácia rozvodov tepla v Základnej 

škole s materskou školou Likavka a obce otvoril diskusiu. 
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Diskusia: 

Poslanec Adrián Solár sa opýtal, či suma 28.674,23 EUR, ktorá je uvedená v žiadosti ako 

spolufinancovanie obce na projekte je už započítaná do rozpočtu obce. 

Starosta obce odpovedal, že žiadosť o riešenie havarijnej situácie bola podaná skôr ako bol 

vypracovávaný návrh rozpočtu obce na roky 2020 – 2022. Ďalej poznamenal, že táto suma je 

uvedená ako maximálna, ktorú v prípade úspešnosti žiadosti obec na realizáciu súvisiaceho 

projektu poskytne. 

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala. 

Uznesenie č. 116/2019 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijnú situáciu: Modernizácia rozvodov 

tepla v Základnej škole s materskou školou Likavka; 

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

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

b) schvaľuje 

spoluúčasť Obce Likavka na financovaní havarijnej situácie: Modernizácia rozvodov tepla 

v Základnej škole s materskou školou Likavka vo výške 28.674,23 EUR. 

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. 15: Rôzne 

Starosta obce predstavil prítomným poslancom OZ Žiadosť o poskytnutie finančných 

prostriedkov na odstránenie havarijnej situácie – modernizačného dlhu: Modernizácia 

a stavebné úpravy šatní Základnej školy s materskou školou Likavka a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Jozef Peniak sa opýtal, o ktoré šatne sa jedná. 

Starosta obce odpovedal, že predmetom žiadosti sú šatne vo veľkej budove. 

Poslanec Adrián Solár sa opýtal, akým spôsobom budú upravené. 

Riaditeľ ZŠ s MŠ Likavka odpovedal, že mali by byť zrušené „klietky“ a zavedené skrinkové 

systémy s individuálnym zamykaním. Takisto predmetom úpravy je aj prerobenie vstupu do 

šatní. 

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala. 

Uznesenie č. 117/2019 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na odstránenie havarijnej situácie – 

modernizačného dlhu: Modernizácia a stavebné úpravy šatní Základnej školy s materskou 

školou Likavka; 

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 

podanú žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na odstránenie havarijnej situácie – 

modernizačného dlhu: Modernizácia a stavebné úpravy šatní Základnej školy s materskou 

školou Likavka. 

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. 15: Rôzne 

Predkladateľ: Starosta obce oboznámil prítomnách poslancov OZ s e-mailom, ktorý bol 

adresovaný obci Likavka od Združenia miest a obcí Slovenska a ktorým dáva do pozornosti 

verejnú zbierku, prostredníctvom ktorej je možné prispieť na zmiernenie zložitej životnej 
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situácie mnohých dotknutých rodín po tragickej udalosti na prešovskom sídlisku v súvislosti 

s výbuchom plynu v bytovom dome. Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento navrhol prispieť sumou 500 EUR. 

Ostatní prítomní poslanci súhlasili s navrhnutou sumou. 

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala. 

Uznesenie č. 118/2019 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

schvaľuje 

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

domu v Prešove po výbuchu plynového potrubia. 

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. 15: Rôzne 

Predkladateľ: Starosta obce upovedomil prítomných poslancov, že na poslednom zasadnutí 

OZ zo dňa 13.11.2019, pri tvorbe a následnom schválení Uznesenia č. 89/2019-8 k bodu 

programu 4 – Poskytnutie finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí na rok 2020, 

došlo k formálnej chybe, nakoľko tam neboli doplnené písmená a), b), c), d), e). Starosta obce 

uviedol, že tieto písmená je tam potrebné doplniť schválením predkladaného návrhu 

uznesenia. Starosta obce otvoril diskusiu. 

Bez diskusie: 

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala. 

Uznesenie č. 119/2019 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

schvaľuje 

doplnenie písmen v abecednom poradí a), b), c), d), e)  k jednotlivým uzneseniam v Uznesení 

Obecného zastupiteľstva Obce Likavka č. 89/2019-8 zo dňa 13.11.2019, k bodu programu 4 – 

Poskytnutie finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí 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) 

 

Poslanec Marián Mliečko navrhol dať spraviť priechod pre chodcov na ul. J. Hollého pri 

novootvorenom obchode, nakoľko sa tam zintenzívnela premávka, takisto aj pri križovatke ku 

škole a pri obchode. 

Starosta obce odpovedal, že sa napíše projekt a dá sa to posúdiť dopravnému inžinierovi. 

Starosta ďalej doplnil, že už sú objednané dopravné značky „zákaz státia“ na ul. Pod 

cintorínom a na ul. D. Kráľovenskej. 

Poslanec Ing. Michal  Švento sa opýtal, aké plesy sa budú organizovať v obci Likavka počas 

blížiacej sa plesovej sezóny. 

Starosta obce odpovedal, že termínovo je pokrytý celý fašiang. Organizuje sa obecný, 

školský, hasičský a folklórny ples. 

Poslanec Adrián Solár navrhol dať nasvietiť multifunkčné ihrisko. 

Starosta obce odpovedal, že by to nemal byť problém a že sa to zosúladí s prevádzkovým 

poriadkom. 

Poslanec Adrián Solár kvôli zimnej údržbe odporučil, aby sa povolilo parkovať autám na ul. 

D. Kráľovenskej len na jednej strane cesty. Navrhol tak doplniť dodatkovú tabuľu, ktorá by 

platila počas zimnej údržby. 

Starosta obce odpovedal, že sa poradí na dopravnom inšpektoráte. 

Poslanec Adrián Solár sa opýtal, prečo sa v Likavke nekonali žiadne stužkové slávnosti, 

nakoľko v okolitých obciach sa konali. Opýtal sa, či nie je sála v našej obci moc drahá, keď 
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žiadna škola neprejavila záujem o prenájom sály, napriek tomu, že máme výhodnú lokalitu – 

blízkosť mesta Ružomberok. 

Starosta obce uviedol, že záujem nie je, nie kvôli cene sály, ale kvôli podmienkam, nakoľko 

v našej sále sú nepraktické schody a hľadisko. 

Poslanec Adrián Solár ďalej uviedol, že sa vzdáva členstva a tým aj predsedníctva v komisii 

pre školstvo, kultúru, šport a voľnočasové aktivity. Poslanec Adrián Solár odovzdal do rúk 

starostovi list v nasledovnom znení: 

Vec: Vzdanie sa členstva v komisii pre školstvo, kultúru, šport a voľnočasové aktivity 

s udaním dôvodu 

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. 

V Likavke dňa 11.12.2019 

Poslanec Adrián Solár nakoľko chce očistiť svoje meno uviedol, že na obecný úrad Likavka 

boli podané dve anonymné kontroly, ktoré sa týkali realizácie projektu Znižovania 

energetickej náročnosti budovy MŠ a ŠJ Likavka a keďže sa dopočul, že tie kontroly boli 

vykonané na jeho podnet, týmto vyhlásil, že žiadny podnet na akúkoľvek kontrolu nepodal. 

Hlavná kontrolórka obce – Mgr. Janka Pavlíková sa ešte vyjadrila k informácii, ktorú uviedla 

v stanovisku k rozpočtu obce a teda, že odporúča zahrnúť do rozpočtu obce výdavky na 

vyvlastňovanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami, nakoľko cestný zákon umožňuje 

podať návrh na vyvlastňovanie do 31.12.2020. To znamená, že väčšina miestnych 

komunikácií v obci Likavka je na cudzích pozemkoch a vo väčšine prípadov sú to rozdrobené 

pozemky, čo predstavuje veľmi veľa práce. Vyvlastňuje sa podľa vyhlášky, kde je určená 

cena za 1 m
2
. Návrh na podanie vyvlastňovania sa môže podať najneskôr do konca roka 2020. 

Vyvlastňovaniu však predchádza určitý proces a týmto upozornila, že bude potrebné na to 

včas myslieť. 

Mgr. Janka Pavlíková z pozície občana obce Likavka sa ďalej vyjadrila za ul. 

Hviezdoslavovu, na ktorej absentuje chodník, je rozbitá, sú na nej dve strategické firmy a tým 

pádom je tam aj veľmi veľa nákladných aut, nemá požadované parametre cesty a pri strete 

dvoch kamiónov vzniká problém, sú ohrození chodci a celkovo sa obyvatelia tejto ulice 

necítia bezpečne. Mosty na tejto ulici bude tiež potrebné dať skontrolovať statikom. 

Starosta súhlasil s p. kontrolórkou, uviedol, že na ulici už bola osadená nová dopravná 

značka, označil túto ulicu ako jednu z prioritných a k chodníkom na tejto ulici uviedol, že to 

bude problém, nakoľko ulica nie je vlastnícky vysporiadaná. 

Starosta obce ďalej objasnil proces, ktorý predchádza vyvlastňovaniu, nakoľko proces 

vyvlastňovania je až posledným krokom k získaniu pozemku. Starosta obce ďalej doplnil, že 

už bol zostavený tím, ktorý bude spolupracovať pri procese vysporiadania pozemkov. 
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Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala. 

Uznesenie č. 120/2019 – 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. 16: Záver 

Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 20:55 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Slašťanová 

 

 

 

 

Marián  M l i e č k o                         Ing. Marián  J a v o r k a                   Jozef  N e m č e k  

         overovateľ           starosta obce                overovateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Likavke dňa 11.12.2019 

Overovatelia: Marián Mliečko, Jozef Nemček 

Strana 19 z 19 

Prezenčná listina poslancov na zasadnutí OZ v Likavke 

 

Priezvisko, meno, titul Dátum: 11.12.2019 

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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