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Zápisnica 

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke 

dňa 24.02. 2016 

 

Starosta obce                                         Ing. Marián Javorka 

Hlavný kontrolór obce                          Mgr. Janka Pavlíková 

 

Prítomní poslanci OZ: Miroslav Brtko, Mgr. Peter Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel 

Krížo, Marián Mliečko, Ing. Daniela Pongráczová,  Ing. Michal Švento 

Ospravedlnení: MVDr. Vladimír Hatala, Mária Mravcová 

Prizvaná: Mgr. Irena Marošová – ref. OcÚ  

 

Návrh programu rokovania: 

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

zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 

2. Kontrola uznesení 

3. Zmena rozpočtu obce 

4. Prenájom obecného majetku 

5. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.10.2015 do 1.2.2016 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015  

7. Informácie starostu obce 

8. Interpelácie poslancov 

9. Diskusia 

10. Záver    

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

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

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

neskorších zmien a doplnkov, je uznášania schopné, nakoľko je prítomná nadpolovičná 

väčšina poslancov. Starosta obce navrhol Ing. Danielu Pongráczovú za predsedu návrhovej 

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

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

Starosta obce navrhol za zapisovateľku Mgr. Irenu Marošovú – ref. OcÚ, za overovateľov 

zápisnice Mgr. Petra Brtka a p. Mariána Mliečka. Starosta obce otvoril diskusiu. Bez diskusie. 

Hlasovanie: 7-0-0 

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

Návrhy  uznesení predložila Ing. Pongráczová. 

OZ prijalo uznesenie č. 96/2016-7 a). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Daniela Pongráczová,  Ing. 

Michal Švento) 

OZ prijalo uznesenie č. 96/2016-7 b). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko,  Ing. Daniela Pongráczová,  Ing. 

Michal Švento) 
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OZ prijalo uznesenie č. 96/2016-7 c). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko,  Ing. Daniela Pongráczová,  Ing. 

Michal Švento) 

 

K bodu č. 2: Kontrola uznesení 

Predkladateľ: Kontrolu uznesení zo zasadnutí OZ vykonala hlavná kontrolórka obce 

a konštatovala, že od začiatku nového volebného obdobia doposiaľ bolo prijatých 95 uznesení 

obecného zastupiteľstva a z uvedených uznesení nevyplývajú žiadne nesplnené úlohy. 

Bez diskusie. 

Návrh  uznesenia predložila Ing. Pongráczová. 

OZ prijalo uznesenie č. 97/2016-7. Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Daniela Pongráczová,  Ing. 

Michal Švento) 

 

K bodu č. 3: Zmena rozpočtu obce 

Predkladateľ: starosta obce oboznámil prítomných s rozpočtovými opatreniami č. 14/2015 a č. 

1/2016 a uviedol, že rozpočtovým  opatrením  č. 14/2015 boli vykonané zmeny rozpočtu obce 

v roku 2015 z dôvodu potreby operatívneho riešenia a racionalizácie rozpočtových výdavkov 

obce  a v druhom rozp. opatrení  sú zahrnuté zmeny, ktoré sa týkajú uzavretých zmlúv 

s ÚPSVaR na podporu zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie a dotácií na prenesený 

výkon štátnej správy, ktoré neboli rozpočtované v rozpočte obce pre rok 2016. 

Diskusia: 

Ing. Švento vyjadril spokojnosť s využívaním projektov ÚPSVaR na podporu zamestnanosti 

pre obyvateľov našej obce a zmeny rozpočtu odporučil aj za finančnú komisiu schváliť.  

Ing. Pongráczová sa podrobnejšie zaujímala o dotácie z ÚPSVaR a spolufinancovanie obce 

týchto projektov. Starosta obce uviedol, že v súčasnosti obec má uzatvorené zmluvy 

s ÚPSVaR na § 52, § 52a, §54 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a § 12, 

§10 zákona NR SR č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. Ďalej povedal, že obec 

v maximálne možnej miere  vytvára podmienky pre aktivizovanie evidovaných uchádzačov 

o zamestnanie a uviedol, že spolufinancovanie obce je napr. pri §54  5% a pri ostatných 

projektoch sa jedná o dotácie, ktoré sú určené na nákup osobných ochranných prostriedkov 

a náradia pre aktivačných pracovníkov.   

Návrh  uznesení predložila Ing. Pongráczová. 

OZ prijalo uznesenie č. 98/2016-7 a).  Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Daniela Pongráczová,  Ing. 

Michal Švento) 

OZ prijalo uznesenie č. 98/2016-7 b).  Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Daniela Pongráczová,  Ing. 

Michal Švento) 

 

K bodu č. 4: Prenájom obecného majetku 

Predkladateľ: starosta obce informoval, že na základe žiadosti  -   FEZA, s. r. o., Bratislava, 

o umiestnenie predajného automatu so sortimentom horúcich nápojov predkladá návrh na 

schválenie  prenájmu časti nebytového priestoru v budove zdravotného strediska s. č. 866 

a zároveň bližšie vysvetlil jeho predpokladané umiestnenie.   

Diskusia: 

Ing. Švento uviedol stanovisko finančnej komisie, ktorá odporučila návrh schváliť. 

Návrh  uznesení predložila Ing. Pongráczová. 
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OZ prijalo uznesenie č. 99/2016-7 a).  Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Daniela Pongráczová,  Ing. 

Michal Švento) 

OZ prijalo uznesenie č. 99/2016-7 b).  Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Daniela Pongráczová,  Ing. 

Michal Švento) 

 

K bodu č. 4: Prenájom obecného majetku 

Predkladateľ: starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou o prenájom obecného 

pozemku p. Pavla Klačka na umiestnenie prenosnej plechovej garáže, ktorá by slúžila ako 

parkovacie miesto pre osobné motorové vozidlo.   

Diskusia: 

Poslanci diskutovali o predloženom návrhu a Ing. Švento odporučil bod rokovania odložiť na 

rokovanie najbližšieho riadneho zasadnutia OZ a poveriť stavebnú komisiu o preskúmanie 

predmetnej žiadosti a vyhotovenie písomného stanoviska pre rozhodnutie OZ o žiadosti na 

prenájom. 

Poslanci hlasovali o preloženom návrhu Ing. Šventa. Hlasovanie: 7-0-0  

Návrh  uznesenia predložila Ing. Pongráczová. 

OZ prijalo uznesenie č. 100/2016-7. Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Daniela Pongráczová,  Ing. 

Michal Švento) 

 

K bodu č. 5: Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.10.2015 do 1.2.2016 

Predkladateľ: Mgr. Janka Pavlíková, hlavný kontrolór Obce Likavka podala v správe 

informácie o kontrolovanom subjekte -  Základnej škole s materskou školou Likavka, kde  

kontrola bola  zameraná na úhrady príspevkov od zákonných zástupcov detí  a žiakov na 

čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD a ŠJ za 1. polrok 2015. Ďalej doplnila informácie 

o kontrole vykonanej na Obecnom úrade Likavka, ktorá sa týkala aktuálnosti vybraných 

všeobecne záväzných nariadení a interných predpisov obce a kontrole vybavovanie sťažností 

a  petícií za rok 2015. 

Diskusia: 

Ing. Švento vyjadril spokojnosť s výsledkami kontroly v ZŠ s MŠ Likavka.  

Poslanci vyslovili spokojnosť s vypracovaním aktuálnych interných predpisov, ktoré 

zabezpečila hlavná kontrolórka. 

Návrh  uznesenia predložila Ing. Pongráczová. 

OZ prijalo uznesenie č. 101/2016-7. Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Daniela Pongráczová,  Ing. 

Michal Švento) 

 

K bodu č. 6 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015 

Predkladateľ: Mgr. Janka Pavlíková, hlavný kontrolór Obce Likavka v súhrnnej správe podala 

informácie  o kontrolnej činnosti za rok 2015. 

Diskusia: 

Poslanci vyjadrili spokojnosť s výsledkami práce hlavnej kontrolórky. 

Návrh  uznesenia predložila Ing. Pongráczová. 

OZ prijalo uznesenie č. 102/2016-7.  Hlasovae: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Daniela Pongráczová,  Ing. 

Michal Švento) 
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K bodu č. 7: Informácie starostu obce 

Starosta obce informoval OZ o uskutočnených podujatiach a dianí v obci a o účasti starostu na 

akciách mimo obce: 

13.1. - kolaudácia diela „SKK Ružomberok a ČOV Lipt. Teplá“, v rámci, ktorej boli 

vykonané úpravy aj v Likavke, 

20.1. - kontrola MZ SR v zdravotných strediskách, 

20.1. -  prvé stretnutie okrskových volebných komisií pre voľby do NR SR, 

28.1. - zaslanie žiadosti na Okresný úrad Ružomberok  a Slovenský pozemkový fond 

k pozemkovým úpravám v obci, 

29.1.- pracovné stretnutie so zástupcami Slovenského vodohospodárskeho podniku v 

Ružomberku ohľadom opílenia stromov pri pekárni, 

Ďalej informoval o kultúrno – spoločenských podujatiach v obci, o rekonštrukcii kuchynky, 

rekonštrukcii osvetlenia a maľovaní KD, taktiež uviedol, že bola podaná žiadosť o finančný 

príspevok na DFF (vypracovala M. Raksová) a rozpracované sú  prípravy projektov na 

vybudovanie nového priečelia KD z ul. D. Kráľovenskej, na rekonštrukciu telocvične a na 

kultúrno – spoločenské podujatie Rozlúčka s letom. 

Starosta deklaroval zámer obce  rozšíriť poskytovanie sociálnych služieb zriadením denného 

stacionára v budove bývalého obecného úradu. 

Starosta pokračoval informáciou o uzatvorení nájomnej zmluvy so štátnym podnikom LESY 

SR na priestory bývalých dielní  na ul. Mikuštiakovej pre potreby  taktických cvičení 

obecných hasičov. V súčasnosti je v rokovaní požiadavka obce o prenájom priestorov 

v uvedenom objekte na vybudovanie zberného dvora.   

Starosta oboznámil OZ so žiadosťou Mgr. Petra Rázgu ako zástupcu ľudovej hudby 

„Hudbička“ z Likavky o finančnú podporu na tvorbu CD a uviedol, že obec žiadosť podporí 

príspevkom 400,--€ z programu – propagácia obce. 

Pozvánky na podujatia: 

3.4. – Beh oslobodenia  

9.4. – Jarné sústredenie mladých hasičov  

Starosta obec informoval prítomných o príprave zmlúv na výpožičku majetku obce pre 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tak, ako sú špecifikované v zmluve o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku k projektu „Stavebné úpravy a zateplenie zdravotného 

strediska Likavka“ v zmysle Zásad  hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Likavka. 

Výpožičku obecného majetku je potrebné schváliť  obecným zastupiteľstvom.  

Starosta obce oboznámil OZ s prípravou žiadosti o poskytnutie fin. príspevku na spracovanie 

územnoplánovacej dokumentácie obce s názvom „Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Likavka“ 

a schválenie záväzku Obce Likavka, že proces obstarávania a schvaľovania predmetnej 

dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie z MVDRR  

SR. Starosta uviedol, že obec bude žiadať grant vo výške 4.400,--€ a proces spracovania bude 

zabezpečovať Ateliér GAM s.r.o. Ružomberok. Súčasťou žiadosti je aj súhlas OZ.  

Diskusia: 

Ing. Švento sa pýtal na refundáciu platieb v súvislosti s rekonštrukciou zdravotných stredísk 

a na aktuálnu situáciu v OŠK Likavka. 

Starosta odpovedal, že refundácie v roku 2015 boli uskutočnené priebežne v zmysle 

uzatvorenej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku. Ďalej pokračoval informáciami 

o problematike a činnosti obecného športového klubu. 

M. Mliečko sa zaujímal o využitie budovy bývalého obecného úradu a pýtal sa na umiestnenie 

klubu pre dôchodcov, pre ktorý sa priestory plánovali poskytnúť. 

Starosta uviedol, že pre klub dôchodcov sa môžu vyčleniť priestory v budove KD. 
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Návrhy  uznesení predložila Ing Pongráczová. 

OZ prijalo uznesenie č. 103/2016-7. Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Daniela Pongráczová,  Ing. 

Michal Švento) 

OZ prijalo uznesenie č. 104/2016-7. Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko,  Ing. Daniela Pongráczová,  Ing. 

Michal Švento) 

OZ prijalo uznesenie č. 105/2016-7. Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko,  Ing. Daniela Pongráczová,  Ing. 

Michal Švento) 

 

K bodu č. 8:Interpelácie poslancov  

Interpeláciu nepredložil nikto z prítomných poslancov. 

 

K bodu č. 9: Diskusia  

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Ing. Pongráczová upozornila na poľnú cestu pri mlyne, ktorú je potrebné spevniť, nakoľko je 

nepriechodná. 

M. Mliečko navrhol upraviť nájazd na ostrovček pri novinovom stánku z obidvoch strán. 

Starosta prisľúbil riešenie podnetov. 

Mgr. Brtko poukázal na zatekanie strechy na materskej škole a skorodované odkvapové 

žľaby. Ďalej sa pýtal na využívanie parkoviska pri hasičskej zbrojnici. 

Starosta odpovedal, že bude potrebné odstrániť súčasné oplotenie a opraviť podložie 

parkoviska. 

D. Krížo upozornil na problém s dažďovou vodou obyvateľov ul. Mlynskej, ktorí nemajú 

kanalizáciu. 

Starosta prisľúbil, že bude hľadať riešenie na nepriaznivú situáciu. 

Návrhy  uznesení predložila Ing Pongráczová. 

OZ prijalo uznesenie č. 106/2016-7. Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Daniela Pongráczová,  Ing. 

Michal Švento) 

 

K bodu č. 10:Záver 

Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 19.45 hod. a poďakoval  všetkým prítomným  za účasť. 

 

 

Zapísala: Mgr. Irena Marošová, v. r. 

 

 

 

 

Marián M l i e č k o, v. r.      Ing. Marián J a v o r k a, v. r.                Mgr. Peter B r t k o, v. r.  

    overovateľ         starosta obce               overovateľ 


