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Zápisnica 

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke 

dňa 13.12.2022 
 

Starosta obce                                         Ing. Marián Javorka 

Hlavný kontrolór obce                          Mgr. Janka Pavlíková  

 

Prítomní poslanci OZ: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček, 

Adrián Solár, Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Ospravedlnená: PaedDr. Renáta Mudičková 

Prizvané: 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. Voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022-

2026 

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 2023  

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

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

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

odpady a drobné stavebné odpady 

7. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2022 

8. Návrh – Rozpočet Obce Likavka na roky 2023 - 2025 

9. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.10.2022 do 

01.12.2022 

10. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 

11. Návrh Plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Likavka na rok 2023 

12. Zmena Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Likavka 

13. Neupotrebiteľnosť majetku vo vlastníctve Obce Likavka 

14. Informácie starostu obce 

15. Interpelácie poslancov 

16. Rôzne 

17. Záver 

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

prítomných a konštatoval, že rokovanie OZ v 9. volebnom období bolo zvolané v zmysle § 13 

odst. 4/ písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov a je uznášania schopné, nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov.  

Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie: 8-0-0. Starosta obce vyzval poslancov na predloženie doplňujúceho alebo 

pozmeňujúceho návrhu k programu rokovaniu obecného zastupiteľstva. Poslanci nepredložili 

žiadne návrhy. Starosta obce navrhol doplniť do bodu č. 1 voľbu volebnej komisie, nakoľko 
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v bode č. 3 prebehne voľba predsedov a členov jednotlivých komisií pri OZ. Starosta obce dal 

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

Schválený program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva, voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie zapisovateľa 

a overovateľov zápisnice 

2. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 

3. Voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022-

2026 

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 2023  

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

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

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

odpady a drobné stavebné odpady 

7. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2022 

8. Návrh – Rozpočet Obce Likavka na roky 2023 - 2025 

9. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.10.2022 do 

01.12.2022 

10. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 

11. Návrh Plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Likavka na rok 2023 

12. Zmena Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Likavka 

13. Neupotrebiteľnosť majetku vo vlastníctve Obce Likavka 

14. Informácie starostu obce 

15. Interpelácie poslancov 

16. Rôzne 

17. Záver 

Starosta obce navrhol Ing. Michala Šventa za predsedu návrhovej komisie, Mgr. Romana 

Vrabka a p. Patrika Strnátku za členov návrhovej komisie. Starosta obce otvoril diskusiu 

k predloženému návrhu. Bez diskusie. Hlasovanie: 8-0-0.  

Starosta obce navrhol MVDr. Vladimíra Hatalu za predsedu volebnej komisie, p. Jozefa 

Nemčeka a p. Adriána Solára za členov volebnej komisie. Starosta obce otvoril diskusiu 

k predloženému návrhu. Bez diskusie. Hlasovanie: 8-0-0.  

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

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

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 15/2022 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) schvaľuje 

program rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke; 

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

Nemček, p. Adrián Solár, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

b) volí 

Ing. Michala Šventa za predsedu návrhovej komisie,  

Mgr. Romana Vrabka a p. Patrika Strnátku za členov návrhovej komisie; 

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

Nemček, p. Adrián Solár, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

c) berie na vedomie 

určenie zapisovateľky Mgr. Márie Slašťanovej 

a overovateľov zápisnice p. Daniela Kríža a p. Igora Martona; 
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Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Jozef 

Nemček, p. Adrián Solár, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

d) volí 

MVDr. Vladimíra Hatalu za predsedu volebnej komisie,  

p. Adriána Solára a p. Jozefa Nemčeka za členov volebnej komisie. 

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

Nemček, p. Adrián Solár, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

 

K bodu č. 2: Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 

O plnení uznesení obecného zastupiteľstva informovala prítomných hlavná kontrolórka obce 

Mgr. Janka Pavlíková, ktorá konštatovala, že v ôsmom volebnom období bolo celkom prijatých 

403 uznesení a od začiatku nového volebného obdobia bolo doposiaľ prijatých 14 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 m2, evidovaného na 

parcele EKN 3267/221, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Likavka, 

zapísaného na LV č. 4145 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

ktorý je vo vlastníctve p. Kataríny Dubovcovej a na ktorom je umiestnená budova s č. 551, ktorá 

je vo vlastníctve obce Likavka, v zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých 

opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli 

z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Právny zástupca obce podal žalobu na príslušný súd. 

Uznesenie č. 291/2021-8 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Likavka. V zmysle uvedeného uznesenia lehota na 

vykonanie zmien v nájomných zmluvách bola do 1.1.2022. Kontrolou bolo zistené, že dodatky 

k nájomným zmluvám v zmysle zmien zásad a v zmysle predmetného uznesenia doposiaľ neboli 

zrealizované. 

Uznesenie č. 331/2022-8 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie 

dotácie z rozpočtu obce pre Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov vo výške 500,- €. 

Kontrolou bolo zistené, že uvedená organizácia nie je zapísaná v registri neziskových organizácií 

a preto v zmysle zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií 

nemôže táto organizácia prijímať verejné zdroje (dotácie, eurofondy a pod.). Z uvedeného dôvodu 

hlavná kontrolórka obce navrhla predmetné uznesenie zrušiť. 

Uznesenie č. 379/2022-8 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo žiada Obecný úrad 

v Likavke, aby všetky zápisnice z komisií pri OZ v Likavke boli zverejnené na webovej stránke 

Obce Likavka. Uvedené uznesenie bolo zmenené uznesením č. 381/2002-8 bod b) na znenie: 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka žiada, aby všetky zápisnice z komisií pri OZ od začiatku 

volebného obdobia v roku 2018 boli zverejnené na webovej stránke obce Likavka do 15 

pracovných dní od prijatia tohto uznesenia a následné zápisnice do 15 pracovných dní od konania 

zasadnutí jednotlivých pracovných komisií. V čase vyhodnotenia plnenia tohto uznesenia neboli 

tieto zápisnice zverejnené na webovej stránke obce. 

Uznesenie č. 382/2022-8 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom časti 

pozemku o výmere 5 m2 spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o. Bratislava. Dodatok k zmluve o nájme 

časti pozemku bol podpísaný dňa 30.09.2022 a zverejnený na webovom sídle dňa 05.12.2022. 

Starosta obce sa v  súvislosti s Uznesením č. 291/2021-8 ospravedlnil, že dodatky k príslušným 

zmluvám ešte neboli vyhotovené a prisľúbil ich vypracovanie do začiatku nového roka.  

K Uzneseniu č. 379/2022-8 uviedol, že momentálne tieto zápisnice slúžia ako podklad pre 

personálnu agendu a preto budú zverejnené až po jej spracovaní. 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 
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Poslanec Ing. Michal Švento v súvislosti s odovzdávaním zápisníc z komisií pri OZ navrhol, aby 

predsedovia odovzdávali tieto zápisnice aj vo forme PDF a v súvislosti s Uznesením č. 291/2021-

8 odporučil vypracovať uvedené dodatky čo najskôr. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 16/2022 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) berie na vedomie 

informácie o plnení uznesení obecného zastupiteľstva; 

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

Nemček, p. Adrián Solár, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

b) ruší 

uznesenie obecného zastupiteľstva Obce Likavka č. 331/2022 – 8 zo dňa 01.03.2022. 

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

Nemček, p. Adrián Solár, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

 

K bodu č. 3: Voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 

2022-2026 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom navrhovaných predsedov a členov 

jednotlivých komisií, ktorých zloženie sa výrazne oproti predošlému volebnému obdobiu 

nezmenilo. Doplnil, že komisie OZ sú zložené výhradne z poslancov OZ a obyvateľov s trvalým 

pobytom v obci Likavka. Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Mgr. Roman Vrabko sa spýtal na spôsob vyberania členov do jednotlivých komisií. 

Starosta obce odpovedal, že jednotlivých členov oslovil na základe profesie alebo odporúčania. 

Poslanec Igor Marton sa opýtal, či Komisia životného prostredia a výstavby bude mať v náplne 

svojej činnosti aj verejné obstarávanie.  

Starosta obce súhlasil. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 17/2022 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) volí 

zloženie Komisie životného prostredia a výstavby: 

predseda komisie: poslanec OZ Daniel Krížo 

členovia komisie: Ing. Pavol Šín, Ing Radoslav Matejka, Ing. Filip Gvizd, Patrik Strnátka, 

Marek Janiga; 

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

Nemček, p. Adrián Solár, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

b) volí 

zloženie Finančnej komisie: 

predseda komisie: poslanec OZ Ing. Michal Švento 

členovia komisie: Ing. Janka Birtusová, Ing. Anna Strnátková, Mgr. Milan Pudiš, Mgr. Roman Vrabko; 

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

Nemček, p. Adrián Solár, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

c) volí 

zloženie Komisie pre školstvo, kultúru, šport a voľnočasové aktivity: 

predseda komisie: poslanec OZ Jozef Nemček 

členovia komisie: Martin Gerek, Zuzana Gereková, PaedDr. Renáta Mudičková, Jozef Hykel, 

Branislav Fajta, Martin Mičáň; 

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

Nemček, p. Adrián Solár, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

d) volí 

zloženie Komisie na ochranu verejného poriadku: 
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predseda komisie: poslanec OZ MVDr. Vladimír Hatala 

členovia komisie: Michal Buc, JUDr. Miroslav Brtko, Mgr. Peter Mastiš, Igor Marton, Patrik 

Strnátka; 

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

Nemček, p. Adrián Solár, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

e) volí 

zloženie Komisie sociálnych vecí: 

predseda komisie: poslankyňa OZ PaedDr. Renáta Mudičková 

členovia komisie: Ing. Daniela Pongraczová, Mgr. Irena Marošová, Bc. Mária Šubjaková, Mgr. 

Jana Mozníková, Mgr. Roman Vrabko; 

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

Nemček, p. Adrián Solár, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

f) volí 

zloženie Komisie na prešetrovanie sťažností, ktoré smerujú na poslanca obecného 

zastupiteľstva, starostu obce, zástupcu starostu obce, hlavného kontrolóra obce a štatutárneho 

orgánu právnickej osoby, ktorej je obec zriaďovateľom: 

predseda komisie: poslanec MVDr. Vladimír Hatala 

členovia komisie: Ing. Michal Švento, Igor Marton 

náhradníci: Adrián Solár, Jozef Nemček, Mgr. Roman Vrabko. 

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

Nemček, p. Adrián Solár, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

 

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 2023 

Predkladateľ: starosta obce v krátkosti predstavil predložený návrh VZN a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento objasnil finančnú situáciu ohľadom prísunu finančných 

prostriedkov na školu a školské zariadenia, priblížil nepriaznivý vývoj z hľadiska počtu žiakov 

v súvislosti s školskou jedálňou a školským klubom detí, na ktoré obec musí doplácať a doplnil, 

že budú potrebné určité opatrenia. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 18/2022 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Likavka  č. 2/2022 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 2023.                         

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

Nemček, p. Adrián Solár, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

 

K bodu č. 5: Návrh VZN Obce Likavka o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na 

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

Predkladateľ: starosta obce v krátkosti predstavil predložený návrh VZN, ktorý navrhuje zvýšiť 

výšku režijných nákladov na dieťa materskej školy. Tento návrh vychádza z aktuálnej potreby 

a situácie na trhu cien potravín v podmienkach Likavky a zároveň zohľadňuje aj  „Návrh na 

úpravu finančného pásma na potraviny na výrobu jedál v školskej jedálni, ktorá je súčasťou ZŠ 

s MŠ Likavka“. Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia:  

Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že nie je vhodné počas roka navyšovať príspevky 

a doplnil, že bude apelovať na to, aby sa v júni znovu predložil návrh tohto VZN s novým 

návrhom na zvýšenie príspevkov. Poslanec Švento ďalej uviedol príklady výšky príspevkov 
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v niektorých mestách a bližšie vysvetlil problematiku ohľadom finančných pásiem na nákup 

potravín. 

Starosta obce súhlasil so slovami poslanca Ing. Michala Šventa, ale zároveň spomenul, že na 

druhú stranu nižšie príspevky zákonných zástupcov detí môžu zohrať určitú úlohu vo výbere 

školy a tým pádom prilákať viac žiakov do našej školy. 

Poslanec Adrián Solár na základe toho, že školskej jedálni ubúdajú stravníci a je potreba jej 

dotovania zo strany obce uviedol, že by bolo vhodné, aby sa v nej začalo variť aj pre dôchodcov.  

Starosta obce súhlasil a doplnil, že už padla predbežná dohoda, v lete sa vykonajú drobné 

stavebné úpravy na zriadenie výdajne obedov a od septembra by sa mohlo začať variť aj pre 

iné školské zariadenie. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 19/2022 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Likavka  č. 3/2022  o určení výšky príspevku zákonného 

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

školských zariadení.  

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

Nemček, p. Adrián Solár, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

 

K bodu č. 6: Návrh VZN Obce Likavka o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom predložený návrh VZN, v ktorom 

sa mení sadzba paušálneho poplatku z 0,07 € na 0,08 € za osobu na deň, a to z dôvodu 

energetickej krízy a zvyšujúcich sa nákladov na vývoz komunálneho odpadu. Starosta obce 

ďalej opísal objektívne dôvody, prečo sa od januára 2023 nepodarí zaviezť množstvový zber 

komunálneho odpadu v obci a dodal, že zavedenie jeho pilotnej prevádzky sa predpokladá na 

marec/apríl 2023. Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento uviedol príklady miest, v ktorých sa značne zvýšil poplatok za 

komunálny odpad a doplnil, že ak obec Likavka nechce výrazne doplácať, bude potrebné zvýšiť 

tento poplatok aj u nás. Poslanec Švento zároveň podal návrh na zvýšenie paušálneho poplatku 

za komunálne odpady z 0,07 € na 0,09 € za osobu na deň a zvýšenie sadzby dane zo stavieb 

o 20 %. 

Starosta obce súhlasil so slovami poslanca Šventa, no zároveň dodal, že súčasný systém platieb 

za komunálne odpady je veľmi nespravodlivý a každé ďalšie navýšenie poplatkov má zo strany 

občana negatívny pohľad. 

Poslanec Jozef Nemček uviedol, že nákup kompostérov do každej domácnosti by 

v nasledujúcom období mohol obci ušetriť značné finančné prostriedky. 

Starosta obce odpovedal, že niektoré obce v okolí vysúťažili nákup kompostérov v rámci 

projektov, do ktorých sa žiaľ obec Likavka momentálne nemôže zapojiť z toho dôvodu, že už 

tri roky je podaná žiadosť na vybudovanie zberného dvora a obec zároveň nemôže byť zapojená 

do viacerých podobných projektov.  

Poslanec MVDr. Vladimír Hatala súhlasil s predloženým návrhom VZN, v ktorom sa mení 

sadzba paušálneho poplatku za komunálne odpady z 0,07 € na 0,08 € za osobu na deň, nakoľko 

spomedzi susedných obcí má obec Likavka už teraz jeden z najvyšších poplatkov. 

Poslanci ďalej viedli k uvedenej problematike krátku diskusiu.  

Starosta obce dal hlasovať o návrhu poslanca Ing. Michala Šventa na zvýšenie paušálneho 

poplatku za komunálne odpady z 0,07 € na 0,09 € za osobu na deň. Hlasovanie: 1-7-0 (za: Ing. 

Michal Švento; proti: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Jozef 

Nemček, p. Adrián Solár, p. Patrik Strnátka, Mgr. Roman Vrabko). 
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Starosta obce na záver diskusie zdôraznil význam triedenia odpadu, nakoľko koeficient 

vytriedenosti tiež ovplyvňuje výšku paušálneho poplatku za komunálne odpady. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 20/2022 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Likavka č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

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

Nemček, p. Adrián Solár, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

 

K bodu č. 7: Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2022 

Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o predloženom rozpočtovom 

opatrení č. 23/2022 (príloha zápisnice), ktoré sa týka výdavku spojeného s opravou traktora 

a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Patrik Strnátka sa opýtal, či sa s vozidlami obce chodí na preventívne servisné 

kontroly a doplnil, že pri včasnom zistení chyby, nemusí byť suma za opravu taká vysoká. 

Starosta obce odpovedal, že s traktorom sa chodí na pravidelné kontroly po uplynutí určitého 

počtu motohodín a osobné vozidlá absolvujú pravidelne STK. Starosta obce zároveň uznal 

podnet poslanca Strnátku za opodstatnený. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 21/2022 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

zmenu rozpočtu obce na rok 2022 rozpočtovým opatrením č.23/2022; 

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

Nemček, p. Adrián Solár, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

b) schvaľuje 

zmenu rozpočtu obce na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 23/2022. 

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

Nemček, p. Adrián Solár, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

 

K bodu č. 8: Návrh – Rozpočet Obce Likavka na roky 2023-2025 

Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o predloženom dokumente – 

Návrh rozpočtu Obce Likavka na roky 2023-2025 a uviedol, že predložený rozpočet obce je 

koncipovaný, aby zohľadňoval dva základné atribúty: navýšenie miezd, ktoré je dané zo zákona 

a navýšenie nákladov na spotrebovanú elektrickú energiu. Rozpočet je zároveň nastavený ako 

prebytkový s určitou rezervou na nepredvídateľné náklady. Výška rezervného fondu 

predstavuje hodnotu 245.364 €, z ktorého je však viazaných 218,082 € na výstavbu bytového 

domu. Starosta obce dal slovo hlavnej kontrolórke obce aby predstavila svoje odborné 

stanovisko k predloženému návrhu rozpočtu obce. 

Mgr. Janka Pavlíková – hlavná kontrolórka obce vo svojom stanovisku uviedla niekoľko 

odporučení v oblasti príjmov a zdôraznila nutnosť prijatia niektorých opatrení v dôsledku 

zvýšenia inflácie a nárastu cien tovarov a služieb. Upozornila, že keďže obec Likavka je 

nečinná v oblasti vysporiadania pozemkov, v budúcnosti sa nebude môcť zapojiť do výziev 

z Plánu obnovy a doplnila, že v oblasti zvýšenia efektivity práce na obecnom úrade je potrebné 

zmeniť organizačný poriadok. Hlavná kontrolórka obce vo svojom stanovisku skonštatovala, 

že návrh rozpočtu obce Likavka na roky 2023 – 2025 spĺňa zásady programového 

rozpočtovania, pri spracovaní návrhu rozpočtu bola dodržaná príslušná metodika MF SR 

a návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre. Predložený návrh rozpočtu je 

vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými predpismi. 
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Starosta obce poďakoval hlavnej kontrolórke obce a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanci položili starostovi obce niekoľko otázok v súvislosti s predloženým návrhom rozpočtu 

obce, na ktoré starosta postupne odpovedal. 

Poslanec Ing. Michal Švento spomenul dve veľké ohrozenia rozpočtu, ktorými sú vysoké ceny 

energií a neisté podielové dane a zdôraznil potrebu uvažovať nad určitými opatreniami. 

Poslanec Patrik Strnátka sa opýtal na niektoré nezrovnalosti v priložených cenových ponukách 

a zdôraznil potrebu hospodárneho nakladania s financiami v rámci obecných zákaziek.  

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 22/2022 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

návrh rozpočtu Obce Likavka na rok 2023, návrh viacročného rozpočtu na roky 2024-2025 

a návrh textovej časti programového rozpočtu;  

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

Nemček, p. Adrián Solár, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

b) schvaľuje 

Rozpočet Obce Likavka na rok 2023; 

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

Nemček, p. Adrián Solár, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

c) schvaľuje 

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 2 882 € na zakúpenie servera; 

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

Nemček, p. Adrián Solár, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

d) berie na vedomie 

rozpočet Obce Likavka na roky 2024 a 2025; 

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

Nemček, p. Adrián Solár, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

e) berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2023, k návrhu viacročného 

rozpočtu obce na roky 2024 – 2025 a k návrhu programového rozpočtu. 

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

Nemček, p. Adrián Solár, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

 

K bodu č. 9: Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.10.2022 do 

01.12.2022 

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

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

jedna kontrola v súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2022: 

- Kontrola aktuálnosti vybraných interných predpisov evidovaných na Obecnom úrade v 

Likavke. 

Hlavná kontrolórka obce uviedla, že kontrolou bolo zistené, že interné predpisy nie sú 

pravidelne aktualizované v zmysle platnej legislatívy, nie sú v súlade so súčasnými 

podmienkami a potrebami obce, s internými predpismi neboli oboznámení všetci zamestnanci 

obce, čím došlo k porušeniu ustanovenia § 5 zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Starosta obce poďakoval hlavnej kontrolórke obce a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento odporučil vytvorenie mesačných plánov práce so zamestnancami 

obce. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 23/2022 – 9 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.10.2022 do 01.12.2022. 

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

Nemček, p. Adrián Solár, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

 

K bodu č. 10: Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 

Predkladateľ: Mgr. Janka Pavlíková – hlavná kontrolórka obce v súlade s ustanovením § 18f 

ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

predložila Obecnému zastupiteľstvu Obce Likavka Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na I. polrok 2023: 

1. Kontrola vedenia pokladne a pokladničných dokladov za rok 2022. 

2. Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2022. 

3. Kontrola čerpania výdavkov vybraného programu výdavkovej časti rozpočtu za rok 2022. 

4. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2022 na Obecnom úrade v Likavke. 

5. Kontrola vykonávaná z vlastného podnetu za základe poznatkov, o ktorých sa hlavný 

kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti. 

6. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva. 

7. Kontrola na požiadanie obecného zastupiteľstva. 

- Ostatné úlohy, ktoré hlavnému kontrolórovi obce zo zákona vyplývajú. 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 bol zverejnený na 

úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 23.11.2022. 

Starosta obce poďakoval hlavnej kontrolórke obce a otvoril diskusiu. 

Bez diskusie. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 24/2022 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023. 

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

Nemček, p. Adrián Solár, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

 

K bodu č. 11: Návrh Plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Likavka na rok 2023 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom plán zasadnutí obecného 

zastupiteľstva, kde uviedol, že na rok 2023 je naplánovaných šesť zasadnutí, ktoré sa budú 

konať vždy v utorok. Starosta obce otvoril diskusiu. 

Bez diskusie. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 25/2022 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Likavka na rok 2023. 

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

Nemček, p. Adrián Solár, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

 

K bodu č. 12: Zmena Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Likavka 

Predkladateľ: starosta obce na základe podnetu z posledného rokovania OZ predstavil 

prítomným poslancom predloženú zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

Likavka, ktorá vznikla na základe potreby ich úpravy v časti PRENÁJOM INVENTÁRU zo 

znenia „jedálenský servis bez účasti cateringovej spoločnosti“ na znenie „jedálenský servis“. 

Starosta obce doplnil, že servis sa postupne ničí a bude ho potrebné doplniť a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 
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Poslanec Patrik Strnátka podal návrh na zrušenie poplatku za pivné sety a kotlinu pre 

obyvateľov obce Likavka a doplnil, že by bolo vhodné pri ich preberaní zaviesť preberací 

protokol. 

Poslanci viedli krátku diskusiu v závere ktorej sa zhodli, že keďže v Zásadách hospodárenia 

a nakladania s majetkom obce Likavka je zakotvené, že od poplatku od prenájmu priestorov 

a požičania vecí sú oslobodené, okrem iného aj občianske združenia so sídlom v obci Likavka, 

nebude potrebná zmena zásad v zmysle návrhu poslanca Patrika Strnátku. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 26/2022 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) schvaľuje 

s účinnosťou od 1.1.2023 zmenu časti prílohy č.10 Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce Likavka s názvom „Poplatky za používanie a prenájom obecného majetku“  

-  časť PRENÁJOM INVENTÁRU na znenie: 

 

PRENÁJOM  INVENTÁRU  

obrusy 0,70.- € / ks 

jedálenský servis  0,50.- € / osoba 

pivné sety 2.- € / ks / deň 

kotlina  10.- € / ks / deň 

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

Nemček, p. Adrián Solár, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

b) žiada 

starostu obce, aby zabezpečil vykonanie zmien v praxi. 

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

Nemček, p. Adrián Solár, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

 

K bodu č. 13: Neupotrebiteľnosť majetku vo vlastníctve obce Likavka 

Predkladateľ: starosta obce na základe podnetu poslanca z predchádzajúceho rokovania OZ 

predstavil prítomným poslancom návrh na schválenie neupotrebiteľnosti kino sedačiek v sále 

KD v Likavke. Starosta obce otvoril diskusiu. 

Bez diskusie. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 27/2022 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) schvaľuje 

v zmysle ustanovenia § 16 ods. 3 a 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

Likavka neupotrebiteľnosť hnuteľného majetku obce a to kino sedačiek, ktoré sú umiestnené 

v sále Kultúrneho domu v Likavke;  

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

Nemček, p. Adrián Solár, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

b) žiada 

starostu obce, aby zabezpečil architektonickú štúdiu na stav po odstránení kino sedačiek.  

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

Nemček, p. Adrián Solár, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

 

K bodu č. 14: Informácie starostu obce 

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

poskytol poslancom písomne (príloha zápisnice) a tieto ešte doplnil o nasledovné: 

- určenie výšky platu (150 €/mesiac) zástupcovi starostu obce - Ing. Michalovi Šventovi 

- príprava troch kultúrnych podujatí v obci – (vianočné trhy, posedenie s jubilantami 

a Silvester 2022) 
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- výberové konanie -  odborný zamestnanec školského úradu; ukončenie pracovných 

zmlúv s dvomi zamestnancami 

- stretnutie s JUDr. Jančim ohľadom právnej konzultácie v súvislosti so vzniknutou 

nezrovnalosťou v rámci projektu zateplenie a stavebné úpravy materskej školy, ktorý 

zastupovanie obce neprijal z dôvodu nepravdepodobnosti úspechu na súde.  

Starosta k uvedenej veci podal bližšie informácie a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Igor Marton označil aktuálnu situáciu za nelogickú. 

MVDr. Vladimír Hatala navrhol osloviť ešte jedného právnika, či bude mať na to rovnaký 

názor. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 28/2022 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

informácie starostu obce. 

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

Nemček, p. Adrián Solár, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

 

K bodu č. 15: Interpelácie poslancov 

Interpeláciu nepredložil nikto z prítomných poslancov. 

 

K bodu č. 16: Rôzne 

Starosta obce predstavil prítomným poslancom list, ktorý bude doručený nezodpovedne 

parkujúcim vodičom, ktorí týmto komplikujú zimnú údržbu ciest a odvoz komunálneho odpadu 

v obci Likavka. Starosta obce vyzval poslancov, aby predložili svoje návrhy a podnety. 

Poslanec Patrik Strnátka tlmočil žiadosť ZUŠ Jánoš, prečo sa nedalo zorganizovať vystúpenie 

detí 20.12.2022 v sále KD. 

Starosta obce odpovedal, že ZUŠ Jánoš bol ponúknutý iný termín, ktorý im však nevyhovoval 

a uviedol, že sála KD bola rezervovaná na obecné akcie, ktoré však ešte nemali určený presný 

dátum ich konania. Starosta obce ďalej doplnil, že koncert detí zo ZUŠ Jánoš sa nakoniec 

zorganizuje v budove ZŠ s MŠ Likavka. 

Poslanec Patrik Strnátka sa opýtal, prečo sa stĺpik, ktorý zabraňuje prechodu áut pri 

zdravotných strediskách ráno vyberá, keď práve v tom čase tam chodí najviac ľudí a hrozí 

riziko nehody. 

Starosta obce uznal, že to je pravda, ale zároveň väčšie riziko kolízie hrozí večer a v noci, keď 

v tej uličke nie je dobre vidieť a takisto je potrebné, aby tam cez deň v prípade potreby vedela 

prejsť sanitka.  

Poslanec Igor Marton upozornil na potrebu odnesenia skál z potoka pri hasičskej zbrojnici, 

ktoré spôsobujú jeho zanášanie. 

Poslanec Igor Marton ďalej navrhol v zimných mesiacoch organizovať rokovania OZ na 

obecnom úrade nakoľko v obradnej miestnosti KD je chladno. 

Starosta obce uviedol, že chladno je z toho dôvodu, že boli neskoro otvorené radiátory, ale 

zároveň aj s ohľadom na šetrenie elektrickej energie súhlasil s návrhom poslanca Igora 

Martona.  

Poslanec Mgr. Roman Vrabko podal návrh na prerokovanie zmeny lokality trhového miesta, 

nakoľko na tom súčasnom hrozí nebezpečenstvo kolíznej situácie. 

Poslanci spolu so starostom obce viedli diskusiu o možnostiach presunu trhového miesta. 

Poslanec Adrián Solár upozornil na potrebu doplnenia parkovacích miest pre ZŤP o zvislé 

dopravné značenie. 

Starosta obce odpovedal, že značky sú už objednané. 

Poslanec Patrik Strnátka upozornil na potrebu zriadenia prechodu pre chodcov pri predajni 

CBA Verex. 
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Starosta obce odpovedal, že bude oslovený dopravný inžinier na spracovanie návrhu. 

Hlavná kontrolórka obce – Mgr. Janka Pavlíková upozornila, že od roku 2019 obce majú 

povinnosť mať spracované VZN o názvoch ulíc a uviedla, že bude potrebné sa touto 

problematikou začať zaoberať, nakoľko je to dosť zdĺhavý proces. 

Poslanec MVDr. Vladimír Hatala sa opýtal na odpoveď zo ŠFRB ohľadom bytovky. 

Starosta obce odpovedal, že stanovisko bolo zamietavé a že bude podaná žiadosť o opätovné 

posúdenie. 

Poslanec Adrián Solár sa opýtal, či by bolo možné odstránenie borovice, v neprehľadnej zákrute 

oproti fare. 

Starosta obce odpovedal, že majitelia budú vyzvaní na odstránenie stromu. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 29/2022 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

diskusné príspevky. 

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

Nemček, p. Adrián Solár, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

 

K bodu č. 17: Záver 

Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 19:46 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Slašťanová, v. r. 

 

 

 

 

 

Igor M a r t o n, v. r.              Ing. Marián  J a v o r k a, v. r.               Daniel  K r í ž o, v. r.   

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

 

Priezvisko, meno, titul Dátum: 13.12.2022 

Hatala Vladimír, MVDr . / 

Krížo Daniel 
/ 

Marton Igor 
/ 

Mudičková Renáta, PaedDr. 
- 

Nemček Jozef / 

Solár Adrián 
/ 

Strnátka Patrik 
/ 

Švento Michal, Ing. / 

Vrabko Roman, Mgr. / 

  

prítomný: /  
ospravedlnený: -  
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Informácie starostu obce 13.12.2022 

Stručná bilancia významných udalostí: 

26.10. – účasť ma rokovaní valného zhromaždenia Poľovného združenia Likava – Choč 

29.10. – Spojené voľby 2022 

3.11. – prebehla kontrola na projekt Zvyšovanie bezpečnosti sídiel – chodníky na ulici J. Kačku 

– bez závažných nedostatkov 

5.11. – vzpieračská súťaž žiakov a dorastu v telocvični ZŠ s MŠ Likavka 

14.11. – valné zhromaždenie Vodárenskej spoločnosti Ružomberok - na rok 2023 nie je 

zaradená do investičného plánu spoločnosti žiadna aktivita týkajúca sa obce Likavka okrem 

aktualizácie projektovej dokumentácie - Rozšírenie inžinierskych sietí pre IBV Strelnica 

15.11. – prerazenie tunela Čebrať 

16.11. – environmentálny deň Mondi SCP – firma Mondi odprezentovala projekt modernizácie 

kotla na biomasu, dňa 14.12.2022 bude verejné prerokovanie tohto zámeru na MsÚ 

Ružomberok 

21.11. – valné zhromaždenie Združenia separovaného zberu Liptovské Sliače, za obec sa 

zúčastnila referentka OcÚ – Mgr. Bc. Mária Žerebáková 

25.11. – ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Likavka 

26.11. – hokejbalový turnaj ulíc na ihrisku OŠK Likavka 

1.12. – stretnutie s riaditeľom Správy ciest ŽSK Závod Liptov – prerokovanie požiadaviek obce 

k stave štátnych ciest v obci a ich zimnej údržbe 

2.12. – návšteva riaditeľa Liptovského múzea a riaditeľa odboru kultúry ŽSK na OcÚ Likavka 

– rokovanie ohľadom prípojky elektrickej energie na hrad 

4.12. – Mikuláš v obci Likavka 

5.12. – školenie okrskových komisií pre Referendum 2023 

 

Zadania a projektové aktivity:  

- Obec vykonala prieskum trhu na obnovu ulice Pod Paračkou. Víťazný uchádzač – firma JH 

ROAD už zákazku aj zrealizovala 

- Obec vykonala prieskum trhu na dodávku plynu na 2 roky systémom spotových cien 

a súvisiacich fixných nákladov vrátane marže obchodníka. Víťazným uchádzačom je firma 

ELGAS, s.r.o. Považská Bystrica. Marža obchodníka je 15 eur/MWh, cena za prepravu 3,60 

eur/MWh a cena skladovanie plynu 4,30 eur/MWh. 

- Obec vykonala prieskum trhu na službu zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu na 

skládku na rok 2023. 

- Obec na záver roka vydá vianočné číslo občasníka Likavan a obecný kalendár do každej 

domácnosti. 

- Obec Likavka bola úspešná v žiadosti o riešenie havarijného stavu telocvične – výmena 

okien – žiadosť podporená vo výške 94 345 eur. Bude vykonaný prieskum trhu na 

zhotoviteľa a práce sa budú realizovať pravdepodobne počas jarných prázdnin. 

- Obec pripravuje podanie žiadosti o dotáciu na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku 

zvýšenia cien plynu a elektriny.  

 

Aktivity v obci: 

- Zamestnanci obce vykonali opravu liatinových mreží a kotviaceho rámika na priepuste 

pod Drndošovom. 

- Zamestnanci obce vykonali pretlak dažďovej kanalizácie a opravu dvoch úsekov 

dažďovej kanalizácie pri Klimkovi a Brezniakovi – pri Klimkovi bola osadená nová 

rúra, pri Brezniakovi bol vyrobený nový panel, ktorý bude osadený do konca roka 

- Zametanie, zber a odvoz lístia po celej obci, odvoz odpadu z cintorína po dušičkách, 

štiepkovanie dreveného odpadu 

- Traktor  Zetor je v oprave – závažná chyba na prevodovke  

- Vozidlo Suzuki Vitara absolvovalo emisnú prehliadku a STK 
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- Zamestnanci obce vykonali prezutie pneumatík na všetkých osobných autách 

- Zamestnanci obce vykonali zazimovanie techniky na údržbu verejnej zelene a zemné 

práce (vyžínače, kosačky, píly, vibračná doska a pod.) a prípravu techniky na zimnú 

údržbu (traktory, snežná fréza, ručné náradie) 

- Zamestnanci obce v decembri vykonávajú maliarske práce v budovách ihriska, 

hasičskej zbrojnice, kultúrneho domu a zdravotného strediska – budova detskej 

a zubnej ambulancie, chodba a WC 

 

Pravidelné a opakované činnosti:  

- súčinnosť pri odvoze kuchynského odpadu a starostlivosť o kontajnery s kuchynským 

odpadom a kontajnery so sklom, odvoz stavebného odpadu, objemného odpadu a textilného 

odpadu na skládku,  

- pravidelný zber zeleného odpadu po domácnostiach – zber sa vykonával každý pondelok až 

do novembra 

 

Diaľnica: 

Práci v katastri obce:  

Južná rúra tunela Čebrať je prerazená a k prerazeniu severnej rúry chýba 45 m, bude prerazená 

v januári. Pracuje sa na ďalších technológiách tunela. Zemné práce prebiehajú na budúcej 

križovatke Likavka – konkrétne pripojovacie vetvy križovatky 

Realizuje sa príslušenstvo na mostoch 210 a 211 – inštalujú sa rímsy. 
 



OBEC LIKAVKA
                                                                                                                                              Návrh na zmenu rozpočtu

Rozpočtové opatrenie č. 23/2022 

Ing. Marián Javorka, starosta obce

● presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu

Druh rozpočtového opatrenia ● povolené prekročenie a viazanie príjmov

povolené prekročenie a viazanie výdavkov

● povolené prekročenie a viazanie finančných operácií

Bežné výdavky:

Názov podprogramu Kód programu Kód zdroja Ekon. klasif.

Civilná ochrana (tovary a služby) 5.2 41 630 5,312.00 6,312.00 0.00 1,800.00 4,512.00

Občasník Likavan (tovary a služby) 2.5.3 41 630 2,600.00 0.00 1,800.00 0.00 4,400.00

Zimná a letná údržba komunikácií (tovary a služby) 7.1 41 630 8,000.00 9,500.00 4,446.00 0.00 13,946.00

Spolu 6,246.00 1,800.00 22,858.00

Kapitálové výdavky:

Názov podprogramu Kód programu Kód zdroja Ekon. klasif.

Bývanie a občianska vybavenosť 17.1 46 700 0.00 218,800.00 0.00 718.00 218,082.00

Spolu 0.00 718.00 218,082.00

,

Vypracoval (uviesť meno,dátum a podpis) Ing. Zuzana Hatalová, 13.12.2022

Schválil (uviesť meno a podpis)

Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Zvýšenie 
rozpočtu

Zníženie 
rozpočtu

Rozpočet po 
zmenách

Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Zvýšenie 
rozpočtu

Zníženie 
rozpočtu

Rozpočet po 
zmenách



Bežné príjmy:

Daň z príjmov územnej samospráve 41 111003 970,000.00 1,096,062.00 4,446.00 0.00 1,100,508.00

Z pren. budov, priest. a objektov 41 212003 1,000.00 0.00 300.00 0.00 1,300.00

Z pren. budov, priest. a objektov 41 212003 41,050.00 41,750.00 1,960.00 0.00 43,710.00

Z náhrad z poistného plnenia 41 292006 0.00 4,658.00 285.00 0.00 4,943.00

Spolu 6,991.00 0.00 1,150,461.00

Príjmové finančné operácie:

Z rezervného fondu obce 46 454001 103,387.00 325,091.00 0.00 718.00 324,373.00

Spolu 0.00 718.00 324,373.00

Kód 
zdroja

Ekon. 
klasif.

Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Zvýšenie 
rozpočtu

Zníženie 
rozpočtu

Rozpočet po 
zmenách

Kód 
zdroja

Ekon. 
klasif.

Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Zvýšenie 
rozpočtu

Zníženie 
rozpočtu

Rozpočet po 
zmenách
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