OBEC LIKAVKA
Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke
dňa 15.03.2022
Starosta obce
Hlavný kontrolór obce

Ing. Marián Javorka
Mgr. Janka Pavlíková

Prítomní poslanci OZ: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento
Ospravedlnení: Marián Mliečko, Mgr. Janka Pavlíková
Prizvaná: Mgr. Mária Šlašťanová – ref. OcÚ
Ostatní prítomní: Jolana Magová, Miroslava Raksová
Návrh programu rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Likavka na roky 2016 – 2020
3. Zmena rozpočtu obce Likavka na rok 2022
4. 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: 8-0-0. Starosta obce vyzval poslancov na predloženie doplňujúceho alebo
pozmeňujúceho návrhu k programu rokovaniu OZ. Poslanci nepredložili žiadne návrhy.
Starosta obce navrhol Ing. Michala Šventa za predsedu návrhovej komisie, p. Jozefa Peniaka
a p. Adriána Solára za členov návrhovej 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 MVDr. Vladimíra Hatalu a p. Igora Martona.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 338/2022 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) volí
Ing. Michala Šventa za predsedu návrhovej komisie,
p. Jozefa Peniaka a p. Adriána Solára za členov návrhovej komisie;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
c) berie na vedomie
určenie zapisovateľky Mgr. Márie Slašťanovej
a overovateľov zápisnice MVDr. Vladimíra Hatalu a p. Igora Martona.
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Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 2: Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Likavka na roky
2016 - 2020
Predkladateľ: starosta obce predstavil potrebu opätovne aktualizovať PHSR obce Likavka formou
predĺženia jeho platnosti do 31.12.2025, ktorá súvisí s predložením žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Manažment údajov inštitúcie verejnej
správy“. Starosta obce otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 339/2022 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
schvaľuje
predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Likavka na roky 2016
– 2020 do 31.12.2025, nakoľko sa nepodarilo naplniť jeho plánované ciele a ukazovatele.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 3: Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2022
Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o predloženom rozpočtovom
opatrení č. 3/2022 (príloha zápisnice), ktoré bolo vypracované z dôvodu nevyhnutných potrieb
obce a ktoré sa týka presunu finančných prostriedkov na vypracovanie Projektového zámeru
a prístupu k projektu v súlade s výzvou „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“
a spracovanie žiadosti o NFP a presunu finančných prostriedkov na humanitárnu pomoc pre
Ukrajinu. Starosta obce podal bližšie informácie ohľadom možnej formy pomoci pre utečencov
z Ukrajiny a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanci viedli diskusiu o možnostiach pomoci utečencom z Ukrajiny.
Poslanec Adrián Solár sa vzhľadom na súčasnú situáciu, v ktorej treba šetriť financie aj na
neplánové výdavky súvisiace s vojnou opýtal, či je správne, aby sa obec práve v tejto dobe
zapojila do pomerne finančne náročného projektu v súlade s výzvou „Manažment údajov
inštitúcie verejnej správy“.
Starosta obce odpovedal, že s najvyššou pravdepodobnosťou to bude posledný projekt, do
ktorého bude obec schopná sa zapojiť.
Poslanci viedli krátku diskusiu na otázku zapojenia sa do uvedeného projektu, kde zvažovali
riziká spojené s užívaním zastaralého informačného systému a možné riziko neúspechu
v schválení žiadosti.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 340/2022 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) prerokovalo
zmenu rozpočtu obce na rok 2022, rozpočtovým opatrením č. 3/2022;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) schvaľuje
zmenu rozpočtu obce na rok 2022, rozpočtovým opatrením č. 3/2022.
Hlasovanie: 7-1-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento; proti: Adrián Solár)
Starosta obce informoval poslancov o plánovanej materiálnej zbierke pre utečencov z Ukrajiny,
ktorá bude smerovať do dvoch obcí priamo na pohraničí, ktoré o túto pomoc požiadali
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a poprosil poslancov, aby zahlasovali, či súhlasia s návrhom, aby sa budova OŠK využila pre
núdzové ubytovanie utečencov. Hlasovanie: 8-0-0.
Poslanec Adrián Solár predstavil prítomným poslancom fotografie vrakov áut na verejných
priestranstvách, kde už hrozí aj riziko úrazu detí nakoľko sú tam porozbíjané okná a pod.
Starosta obce uviedol, že bude kontaktovať políciu.
Prítomná p. Miroslava Raksová poprosila o udelenie slova.
Starosta obce v prvom rade uviedol, že na poslednom rokovaní OZ vystúpila iná
zamestnankyňa obecného úradu, no o tom, čo bude predmetom jej prejavu nemal
predchádzajúcu informáciu a preto nevedel adekvátne a včas zareagovať. Starosta v tejto
súvislosti uviedol, že problematika pracovnoprávnych vzťahov s výnimkou hlavného
kontrolóra je kompetenciou výlučne starostu obce a OZ nemá v uvedenom rozhodovaciu
právomoc. Starosta obce ďalej upozornil zúčastnených, že rokovania OZ sú verejné
a nahrávané a každý nesie zodpovednosť za to, čo na nich uvedie – občianskoprávnu ale aj
trestnoprávnu.
Starosta v zmysle schváleného Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Likavka dal
hlasovať o možnosti vystúpiť p. Raksovej. Hlasovanie: 8-0-0. Starosta dal slovo p. Raksovej.
P. Miroslava Raksová poďakovala za udelené slovo a vzhľadom na zákon o ochrane osobných
údajov poprosila o vypnutie nahrávacieho zariadenia.
Starosta obce uviedol, že podľa právneho predpisu sa rokovanie OZ musí zaznamenávať v takom
rozsahu, v akom v skutočnosti prebehlo, nahrávanie sa nesmie prerušiť a preto každá zo
zúčastnených osôb si musí byť vedomá následkov toho, čo uvedie.
P. Miroslava Raksová tiež požiadala o vymazanie časti nahrávky a zápisnice z posledného
rokovania OZ, ktorú označila ako útok na jej osobu bez možnosti sa brániť, nakoľko nebola
prizvaná na uvedené rokovanie OZ.
Starosta obce odpovedal, že táto požiadavka sa vyhodnotí a že všetky námietky z tohto
vystúpenia môžu byť dodané ešte písomnou formou, kde sa tejto problematiky v neverejnom
priestore náležite zhostí.
Poslanec Igor Marton uviedol, že súhlasí s p. Raksovou v tom, že na rokovanie OZ mali byť
prizvané obe strany, ktorých sa to týka.
P. Miroslava Raksová vyjadrila potrebu uviesť veci na pravú mieru a označila informácie, ktoré
odzneli na predchádzajúcom rokovaní OZ za nepravdivé. Ukázala prítomným poslancom
podklady na vyúčtovanie obecného plesu ako dôkaz toho, že bola nepravdivo obvinená. P.
Raksová sa ďalej vyjadrila k niektorým vyjadreniam hlavnej kontrolórky obce, ktoré označila ako
zaujatosť voči jej osobe a doplnila, že neochota spolupracovať vychádza zo strany účtovníčky
obce. Priblížila prítomným poslancom náplň svojej práce v čase pandemických opatrení
a poprosila poslancov aby prehodnotili rozpočet na knižnicu, nakoľko sa už tri roky nevyčlenili
financie na nákup kníh.
Starosta na záver skonštatoval, že celý tento konflikt vychádza hlavne z atribútu, čím je
porovnávanie neporovnateľného, a teda výkonu jednotlivých zamestnancov. Doplnil, že
považuje tento spôsob komunikácie vo verejnom priestore za nesprávny, vynasnaží sa o
urovnanie situácie a prisľúbil, že pre elimináciu aj podobných sporov do júna aktualizuje
organizačný poriadok obecného úradu.
K bodu č. 4: Záver
Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 17:52 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Zapísala: Mgr. Mária Slašťanová, v. r.

MVDr. Vladimír H a t a l a, v. r.
overovateľ

Ing. Marián J a v o r k a, v. r.
starosta obce

Igor M a r t o n, v. r.
overovateľ
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Prezenčná listina poslancov na zasadnutí OZ v Likavke

Priezvisko, meno, titul

Dátum: 15.03.2022

Haluška Renát, Ing., PhD.

/

Hatala Vladimír, MVDr.

/

Krížo Daniel

/

Marton Igor

/

Mliečko Marián

-

Nemček Jozef

/

Peniak Jozef

/

Solár Adrián

/

Švento Michal, Ing.

/

prítomný: /
ospravedlnený: -
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