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Zápisnica 

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke 

dňa 27.10.2020 

 

Starosta obce                                         Ing. Marián Javorka 

Hlavný kontrolór obce                          Mgr. Janka Pavlíková 

 

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

Marton, Jozef Peniak, Adrián Solár 

Ospravedlnení poslanci: Marián Mliečko, Jozef Nemček, Ing. Michal Švento 

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. Schválenie prijatia návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií z dôvodu 

prepadu príjmu z dane z príjmov FO 

3. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2020 

4. Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci medzi Obcou Likavka a spoločnosťou 

ATM Point, s.r.o., Banská Bystrica 

5. 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: 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. Igora 

Martona a p. Daniela Kríža 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. Jozefa Peniaka a Ing. Renáta Halušku.  

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala. 

Uznesenie č. 178/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) schvaľuje 

program rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke; 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Jozef Peniak, Adrián Solár) 

b) volí 

MVDr. Vladimíra Hatalu za predsedu návrhovej komisie,  
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p. Igora Martona a p. Daniela Kríža za členov návrhovej komisie; 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Jozef Peniak, Adrián Solár) 

c) berie na vedomie 

určenie zapisovateľky Mgr. Márie Slašťanovej 

a overovateľov zápisnice p. Jozefa Peniaka a Ing. Renáta Halušku. 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Jozef Peniak, Adrián Solár) 

 

K bodu č. 2: Schválenie prijatia návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií 

z dôvodu prepadu príjmu z dane z príjmov FO 

Starosta obce uviedol, že návratná finančná výpomoc (ďalej len „NFV“) sa poskytuje na 

základe žiadosti obce a to maximálne do výšky výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 

podľa prognózy MF SR z júna 2020. Výška výpadku dane z príjmov FO je pre obec Likavka 

vo výške 57.061,- €. Starosta obce navrhol schváliť použitie prostriedkov z NFV na 

refundáciu mzdových nákladov na výkon samosprávnych funkcií a doplnil, že plánované 

zakúpenie multifunkčného vozidla spolu so zabezpečením vybavenosti obce súvisiace 

s odpadovým hospodárstvom by sa tak presunulo do rozpočtu na rok 2021. Starosta obce 

otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Adrián Solár navrhol doplniť predložený návrh uznesenia o bod d) v znení: Obecné 

zastupiteľstvo Obce Likavka žiada starostu obce, aby do návrhu rozpočtu Obce Likavka na 

rok 2021 zaradil nákup multifunkčného sklápacieho vozidla do 3,5 t + komunálna technika 

v hodnote výšky žiadanej finančnej výpomoci. Poslanec Adrián Solár zároveň priniesol 

niekoľko príkladov takéhoto typu vozidla, predávaného v dostupných autobazároch. 

Poslanci Igor Marton, Ing Renát Haluška a Jozef Peniak vyjadrili súhlas s predloženým 

návrhom poslanca Solára. 

Starosta obce na záver poďakoval hlavnej kontrolórke obce – Mgr. Janke Pavlíkovej za 

vypracované Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania. 

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala. 

Uznesenie č. 179/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok pre prijatie návratnej finančnej 

výpomoci; 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Jozef Peniak, Adrián Solár) 

b) schvaľuje 

prijatie návratnej finančnej výpomoci vo výške 57.061,- € z MF SR na výkon samosprávnych 

pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku 

pandémie COVID 19; 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Jozef Peniak, Adrián Solár) 

c) schvaľuje 

použitie prostriedkov z návratnej finančnej výpomoci na refundáciu mzdových nákladov na 

výkon samosprávnych funkcií; 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Jozef Peniak, Adrián Solár) 

d) žiada 
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starostu obce, aby do návrhu rozpočtu Obce Likavka na rok 2021 zaradil nákup 

multifunkčného sklápacieho vozidla do 3,5 t + komunálna technika v hodnote výšky žiadanej 

finančnej výpomoci. 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Jozef Peniak, Adrián Solár) 

 

K bodu č. 3: Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2020 

Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o predloženom rozpočtovom 

opatrení č. 14/2020 (príloha zápisnice), ktoré bolo vypracované z dôvodu výpadku dane 

z príjmov fyzických osôb spôsobenej pandémiou COVID-19 a kompenzáciou formou 

návratnej finančnej výpomoci (pôžičky) z MF SR. Starosta obce otvoril diskusiu. 

Bez diskusie: 

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala. 

Uznesenie č. 180/2020 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

zmenu rozpočtu obce na rok 2020, rozpočtovým opatrením č. 14/2020; 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Jozef Peniak, Adrián Solár) 

b) schvaľuje 

zmenu rozpočtu obce na rok 2020, rozpočtovým opatrením č. 14/2020. 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Jozef Peniak, Adrián Solár) 

 

K bodu č. 4: Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci medzi Obcou Likavka 

a spoločnosťou ATM Point, s.r.o., Banská Bystrica 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve 

o spolupráci medzi Obcou Likavka a spoločnosťou ATM Point, s.r.o., Banská Bystrica 

a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Jozef Peniak uviedol, že súhlasí so schválením predloženého dodatku, nakoľko 

bankomat je v obci už zabehnutý a občania ho využívajú. 

Poslanec Igor Marton nesúhlasil so schválením predmetného dodatku, čo odôvodnil 

skutočnosťou, že obec na prevádzku uvedeného bankomatu prispieva ročne 600 €, bankomat 

nie je 24 hodín prístupný pre verejnosť a poplatky za výber hotovosti sa mu zdajú vysoké. 

Starosta obce doplnil, že spomínaných 600 € je polovica príspevku, druhú polovicu hradí 

prevádzka CBA, v ktorej je bankomat umiestnený. Starosta obce ďalej uviedol, že v minulosti 

oslovil viacero komerčných bánk, tieto však umiestnenie svojho bankomatu, ktorý by bol 24 

hodín denne prístupný pre verejnosť, v podmienkach našej obce nepovažovali za rentabilné. 

Dva bankomaty v obci Likavka sú v jej okrajovej časti. Starosta doplnil, že umiestnenie 

bankomatu v predajni považuje za kompromisné riešenie a službu pre občanov. 

Poslanec Daniel Krížo doplnil, že túto službu využívajú hlavne tí občania, ktorí nemajú 

možnosť ísť si vybrať hotovosť do mesta a preto súhlasil, aby sa im táto služba ponechala. 

Poslanec Adrián Solár uviedol, že v každej predajni a dokonca aj na pošte sa už dá platiť 

kartou a preto považuje prevádzku takéhoto bankomatu za zbytočnú. 

Poslanec Ing. Renát Haluška uviedol, že technologický pokrok ide stále dopredu a platenie 

hotovosťou pôjde postupne do úzadia. Navrhol uvedený dodatok schváliť, ale po roku, ak 

budú počty výberov klesať, navrhol predmetný bankomat v obci zrušiť. 

Poslanci MVDr. Vladimír Hatala a Daniel Krížo zhodnotili, že počet výberov z bankomatu 

má stúpajúcu tendenciu. 

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala. 

Uznesenie č. 181/2020 – 8 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci medzi Obcou Likavka a spoločnosťou ATM Point, 

s.r.o., Banská Bystrica, o finančnom príspevku na obdobie od novembra 2020 do októbra 

2021, na prevádzkovanie automatizovaného hotovostného automatu v obci; 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Jozef Peniak, Adrián Solár) 

b) schvaľuje 

Návrh Dodatku č. 2 k Zmluve o spolupráci medzi Obcou Likavka a spoločnosťou ATM Point, 

s.r.o., Banská Bystrica, o finančnom príspevku na obdobie od novembra 2020 do októbra 

2021, na prevádzkovanie automatizovaného hotovostného automatu v obci. 

Hlasovanie: 5-1-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Jozef 

Peniak, Adrián Solár; proti: Igor Marton) 

 

Poslanec Adrián Solár na záver uviedol, že hoci na predošlom rokovaní OZ, dostal od starostu 

obce ohľadom zakomponovania QR kódu do daňových výmerov zápornú odpoveď, predsa 

len sám oslovil spoločnosť, ktorá prevádzkuje informačný systém URBIS v obci Likavka 

a opýtal sa ich, či by bolo možné tento QR kód do daňových výmerov zakomponovať. 

Spoločnosť mu dala kladnú odpoveď, s tým že je to otázka len niekoľkých minút. 

Starosta obce uviedol, že danou problematikou poveril zamestnankyňu, ktorá mu uviedla, že 

zakomponovanie QR kódu do daňových výmerov v programe URBIS nie je možné. Túto 

informáciu preto ďalej neoveroval. Na základe podnetu p. Solára uvedenú skutočnosť preverí 

a následne sa k nej vyjadrí. 

 

K bodu č. 5: Záver 

Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 17:05 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Slašťanová, v. r. 

 

 

 

 

  Ing. Renát  H a l u š k a, v. r.         Ing. Marián  J a v o r k a, v. r.           Jozef  P e n i a k, v. r.   

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

 

Priezvisko, meno, titul Dátum: 27.10.2020 

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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