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Zápisnica 

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke 

dňa 20.09.2022 
 

Starosta obce                                         Ing. Marián Javorka 

Hlavný kontrolór obce                          Mgr. Janka Pavlíková  

 

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

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento (od 

17:35 hod.) 

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. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 

3. Prevod obecného majetku 

4. Správa komisie na ochranu verejného záujmu 

5. Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu Obce Likavka k 30.6.2022 

6. Správa audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky Obce Likavka k 31.12.2021 

7. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2022 

8. Upustenie od vymáhania pohľadávky a odpísanie pohľadávky z majetku obce 

9. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.06.2022 do 

01.09.2022 

10. Informácie starostu obce 

11. Interpelácie poslancov 

12. Rôzne 

13. 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 obecného zastupiteľstva. Poslanci nepredložili 

žiadne návrhy.  

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

Martona 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 Jozefa Nemčeka a p. Daniela Kríža. 

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala 

Uznesenie č. 380/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) schvaľuje 
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program rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár) 

b) volí 

MVDr. Vladimíra Hatalu za predsedu návrhovej komisie,  

p. Igora Martona a p. Adriána Solára za členov návrhovej komisie; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár) 

c) berie na vedomie 

určenie zapisovateľky Mgr. Márie Slašťanovej 

a overovateľov zápisnice p. Daniela Kríža a p. Jozefa Nemčeka. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár) 

 

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

O plnení uznesení obecného zastupiteľstva informoval prítomných miesto hlavnej kontrolórky 

starosta obce a konštatoval, že od začiatku nového volebného obdobia bolo doposiaľ prijatých 

379 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. 

Starosta obce uviedol, že právny zástupca obce má už pripravenú žalobu na 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. 328/2022-8 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie 

dotácie z rozpočtu obce pre eRko – Hnutie kresť. Spoločenstiev detí, Územie Orava - Liptov vo 

výške 1.400,- €. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce bola uzavretá dňa 21.07.2022, 

nakoľko došlo k zmene štatutárneho orgánu občianskeho združenia. Zmluva bola zverejnená dňa 

22.8.2022 na webovom sídle obce a CRZ. 

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,- €. 

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce bola vypracovaná dňa 7.3.2022 a odovzdaná 

starostovi obce. Zmluva doposiaľ nebola uzavretá pre chýbajúce údaje zo strany žiadateľa. 

Uznesenie č. 358/2022-8 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo schválilo výstavbu 

a stavebnú úpravu Nájomného bytového domu Likavka, 23 bytov, prijatie úveru ŠFRB a dotácie 

MDaV SR a podanie žiadosti. Žiadosť o úver ŠFRB a dotácie od MDaV SR spolu s príslušnými 

prílohami bola zaslaná na Okresný úrad v Žiline dňa 31.5.2022. Nakoľko žiadosť bola podaná 

neúplná a s chýbajúcimi povinnými prílohami Okresný úrad Žilina vyzval listom obec, aby 

odstránila nedostatky a žiadosť doplnila v lehote do 30 dní, inak bude žiadosť zamietnutá. Obec 

v lehote nedoplnila všetky požadované náležitosti a tak bola žiadosť z Okresného úradu Žilina 

vrátená. 

Uznesenie č. 374/2022-8 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo poverilo Obecný úrad 

Likavka podaním sťažnosti na vysokú mieru hlučnosti spôsobovanú prejazdom motorových 

vozidiel po dočasnom premostení pri rekonštruovanom moste 063 a podaním žiadosti o vykonanie 
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opatrení na jej elimináciu vrátane odklonu nákladnej dopravy nad 7,5 t. Dňa 13.07.2022 sa 

uskutočnilo pracovné stretnutie za účelom riešenia tejto problematiky. 

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. Uznesenie nebolo splnené. Predmetné uznesenie je potrebné doplniť o chýbajúce 

náležitosti ako je lehota do kedy je potrebné zápisnice zverejniť a lehota od akého dátumu je 

potrebné zverejniť tieto zápisnice.  

Starosta obce k Uzneseniu č. 13/2018-8 bod c) uviedol, že žaloba je pripravená a po 

odkonzultovaní s právnym zástupcom bude podaná. V súvislosti s Uznesením č. 291/2021-8 sa 

ospravedlnil, že dodatky k príslušným zmluvám ešte neboli vyhotovené a prisľúbil ich realizáciu 

do nasledujúceho rokovania obecného zastupiteľstva. K Uzneseniu č. 331/2022-8 doplnil, že 

Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov nedodal potrebné údaje a preto toto uznesenie 

ostáva otvorené. K Uzneseniu č. 358/2022-8 uviedol, že proces verejného obstarávania sa nestihol 

zrealizovať v určenom termíne. S ponukou sa prihlásila iba jedna firma, ktorá spĺňala podmienky - 

Metrostav Slovakia a. s. Následne budú poslané opätovné žiadosti priamo na ministerstvo s už 

doloženými chýbajúcimi náležitosťami. K Uzneseniu č. 374/2022-8  uviedol, že dôsledné 

dodržiavanie rýchlosti a odstupových vzdialeností pri prejazde provizórnym premostením 

spôsobuje výrazné zníženie hlučnosti. K tomu sú však nevyhnutné časté policajné hliadky. Starosta 

obce doplnil, že rekonštrukčné práce na moste sa už pomaly blížia k záveru. V súvislosti s 

Uznesením č. 379/2022-8 starosta obce požiadal p. poslanca Adriána Solára o doplňujúce 

informácie v súvislosti s navrhovaným uznesením, ktoré ukladá obecnému úradu povinnosť 

zverejňovať zápisnice zo zasadnutí komisií pri OZ. Poslanec Adrián Solár doplnil požadované 

informácie a následne bolo podľa nich preformulované znenie uvedeného uznesenia. 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Bez diskusie. 

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala 

Uznesenie č. 381/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) berie na vedomie 

informácie o plnení uznesení obecného zastupiteľstva; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár) 

b) schvaľuje 

zmenu Uznesenia č. 379/2022 – 8 na znenie: Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka žiada, aby 

všetky zápisnice z komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Likavke 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 dňa konania zasadnutí 

jednotlivých pracovných komisií. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár) 

 

K bodu č. 3: Prevod obecného majetku – schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme časti 

pozemku 

Predkladateľ: starosta obce uviedol, že sa jedná o ponuku spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o. 

a doplnil, že zámer prenajať majetok obce bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce 

v požadovanom časovom rozsahu. Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Adrián Solár uviedol, že na zasadaní finančnej komisie bol tento zámer jednoznačne 

odsúhlasený. 

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala 

Uznesenie č. 382/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 
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a) berie na vedomie 

že Zámer prenajať majetok Obce Likavka z dôvodu  hodného osobitného zreteľa a to: 

časť pozemku vo vlastníctve obce o výmere 5 m2, ktorý je súčasťou parcely EKN č. 26/42, 

zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 3259 vedenom 

Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, na dobu neurčitú, za cenu nájmu 

v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Likavka, bol zverejnený na 

úradnej tabuli a webovom sídle Obce Likavka od 05.09.2022 do 20.09.2022; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár) 

b) schvaľuje 

prenájom prebytočného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe 

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

predpisov, žiadateľovi: Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, Bratislava – mestská 

časť Petržalka 851 01, a to: 

časť pozemku vo vlastníctve obce o výmere 5 m2, ktorý je súčasťou parcely EKN č. 26/42, 

zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 3259 vedenom 

Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, na dobu neurčitú, za cenu nájmu: 3,- 

€/m2/rok, určenú podľa prílohy č. 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce 

Likavka, od účinnosti Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme časti pozemku medzi obcou Likavka 

a spoločnosťou Packeta Slovakia s.r.o.; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár) 

c) schvaľuje 

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme časti pozemku medzi obcou Likavka a spoločnosťou Packeta 

Slovakia s.r.o.  

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár) 

 

K bodu č. 4: Správa komisie na ochranu verejného záujmu 

Predkladateľ: predseda komisie - poslanec Igor Marton uviedol, že Komisia na ochranu 

verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce Likavka na svojom zasadnutí dňa 20.9.2022 

zobrala na vedomie, že verejný funkcionár Ing. Marián Javorka, starosta obce, prostredníctvom 

podateľne Obecného úradu v Likavke doručil predsedovi komisie v lehote stanovenej zákonom 

a na doporučenom tlačive Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

verejného funkcionára za rok 2021 aj s prílohami, v súlade s Ústavným zákonom č. 357/2004 

Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Na základe 

uvedených skutočností bolo zistené, že verejný funkcionár Ing. Marián Javorka, starosta obce 

neporušil ustanovenia Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov.  

Starosta obce poďakoval predsedovi komisie za prednesenie správy a otvoril diskusiu. 

Bez diskusie. 

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala 

Uznesenie č. 383/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

správu Komisie na ochranu verejného záujmu o plnení povinností verejných funkcionárov 

v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár) 
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K bodu č. 5: Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu Obce Likavka k 30.6.2022 

Predkladateľ: starosta obce v krátkosti predstavil prítomným Monitorovaciu správu plnenia 

programového rozpočtu Obce Likavka k 30.6.2022, vyjadril poďakovanie zamestnankyni, 

ktorá správu vypracovala a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Adrián Solár uviedol, že predseda finančnej komisie skonštatoval, že čerpanie 

finančných prostriedkov je vzhľadom na okolnosti prijateľné. 

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala 

Uznesenie č. 384/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

Monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu Obce Likavka k 30.6.2022. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár) 

 

K bodu č. 6: Správa audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky Obce Likavka 

k 31.12.2021 

Predkladateľ: starosta obce uviedol, že na základe overenia dodržiavania povinností podľa 

požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu v znení 

neskorších prepisov Ing. Mária Kasmanová (audítorka) konštatovala, že obec Likavka konala 

v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Starosta obce otvoril diskusiu. 

Bez diskusie. 

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala 

Uznesenie č. 385/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

- Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2021  

- Správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2021 

- Konsolidovanú výročnú správu vrátane údajov individuálnej výročnej správy k 31.12.2021.  

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár) 

 

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

Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o predložených rozpočtových 

opatreniach č. 16 a 17/2022 (príloha zápisnice), ktoré boli vypracované z dôvodu skutkového 

stavu a nevyhnutných potrieb obce a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Adrián Solár požiadal starostu obce, aby podal bližšie informácie k plánovanej výstavbe 

detského ihriska. 

Starosta obce odpovedal, že vzhľadom na podmienky projektu bol vybratý školský areál, kde 

budú staré prvky detského ihriska demontované a nahradené novými. 

Poslanec Adrián Solár za finančnú komisiu navrhol, aby sa demontované prvky z detského 

ihriska nevyhodili, ale použili na iné miesto v obci. 

Starosta spolu s poslancami obce viedli krátku diskusiu o možnostiach osadenia ešte zachovalých 

prvkov z detského ihriska. 

Poslanec Igor Marton vyjadril svoje rozhorčenie sa nad požiadavkou ZŠ s MŠ Likavka 

o poskytnutie finančných prostriedkov v súvislosti s organizáciu osláv 60. výročia školy a spolu 

aj s p. Adriánom Solárom tiež vyjadril svoje zarazenie sa nad požiadavkou školy o 

dofinancovanie osobných nákladov vo forme odstupného a odmien pre zamestnanca školy. 

Poslanec Igor Marton k problematike základnej školy ďalej upozornil na pretrvávajúci problém 

s učiteľom cudzieho jazyka, čo spôsobuje odchod žiakov do iných škôl. 
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Starosta obce poskytol prítomným poslancom niekoľko informácií k plánovaným oslavám 

výročia školy a uviedol, že problém nespokojnosti s učiteľom školy by sa mal riešiť 

prostredníctvom rady školy, v ktorej majú zastúpenie aj poslanci OZ. 

Poslanec Ing. Michal Švento sa v čase 17:35 dostavil do rokovacej miestnosti. 

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala 

Uznesenie č. 386/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

zmenu rozpočtu obce na rok 2022 rozpočtovým opatrením č.16/2022, č.17/2022; 

Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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 2022 rozpočtovým opatrením č.16/2022; 

Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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 2022 rozpočtovým opatrením č.17/2022. 

Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 8: Upustenie od vymáhania pohľadávky a odpísanie pohľadávky z majetku obce 

Predkladateľ: starosta obce požiadal o predstavenie problematiky hlavnú kontrolórku obce – Mgr. 

Janku Pavlíkovú, ktorá v krátkosti uviedla, že uvedenej pohľadávke už uplynula zákonom 

stanovaná premlčacia lehota 10 rokov a preto navrhla upustenie od jej vymáhania a odpísanie 

z majetku obce. 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že finančná komisia sa touto záležitosťou zaoberala 

a súhlasí so schválením predloženého návrhu uznesenia. 

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala 

Uznesenie č. 387/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

schvaľuje 

v zmysle § 14 ods. 4 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Likavka 

upustenie od vymáhania pohľadávky v celkovej hodnote 2628,57. € a odpísanie pohľadávky 

z majetku obce Likavka z dôvodu nevymožiteľnosti pohľadávky.  

Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 9: Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.06.2022 do 

01.09.2022 

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

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

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

- Kontrola stavu a vývoja dlhu obce Likavka v zmysle ustanovenia §17 ods. 15 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Mgr. Janka Pavlíková uviedla, že obec v roku 2021 a v období prvého polroka 2022 dodržala 

pravidlá používania návratných zdrojov financovania podľa príslušného zákona a kontrolou 

neboli zistené nedostatky. 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 
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Poslanec Ing. Michal Švento vzhľadom na ukazovatele zadĺženosti (bankové úvery a dlhová 

služba) uviedol, že hospodárenie obce je v dobrom stave. 

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala 

Uznesenie č. 388/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.06.2022 do 01.09.2022.  

Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 10: Informácie starostu obce 

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

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

- starosta obce vzhľadom na termín volieb upozornil na potrebu zmeny Plánu zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva Obce Likavka na rok 2022, kde navrhol termíny rokovaní OZ 

do konca roka určiť na 25.10.2022, 18.11.2022 a 13.12.2022, 

- starosta obce tlmočil poslancom obce pozvanie na koncert k 110. výročiu Liptovského 

múzea, 

- starosta obce ďalej uviedol, že bola podporená žiadosť, ktorá bola podaná na Mondi 

SCP o podporu obnovy autobusovej zástavky pri predajni MILK-AGRO, 

- ako posledné starosta obce doplnil informáciu, že dňa 30.9.2022 bol posledný termín na 

podanie kandidátnych listín, kde na voľbu starostu obce boli podané 3 kandidátne 

listiny, vrátane jeho, nakoľko na poslednú chvíľu zmenil svoje rozhodnutie a na voľbu 

poslancov OZ bolo podaných 19 kandidátnych listín. 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento doplnil, že dňa 2.9.2022 zastupujúc starostu obce privítal v našej 

obci predsedníčku ŽSK Ing. Eriku Jurinovú a požiadal starostu o podanie bližších informácií 

týkajúcich sa plánu opráv v súvislosti s plánovanou reguláciou potoka Likavčianka a umiestnenia 

kontajnerov na zber šatstva. Ing. Švento poďakoval za rekonštrukciu zástavky pri predajni MILK-

AGRO. 

Starosta obce podal prítomným poslancom požadované bližšie informácie. 

Poslanec Adrián Solár ocenil nápad premietania filmov pri hasičskej zbrojnici a navrhol v tejto 

aktivite pokračovať aj v budúcnosti. P. Solár ďalej požiadal starostu obce o bližšie informácie 

ohľadom podania žiadosti o darovanie prebytočného majetku štátu v správe MV SR – terénneho 

vozidla. 

Starosta obce odpovedal, že sa jedná o vozidlo Land Rover Defender, ktoré po potrebnej oprave 

bude slúžiť likavským hasičom na výjazdy do terénu. 

Poslanci Adrián Solár a Igor Marton na základe vyradenie nákladného vozidla LIAZ z prevádzky 

navrhli, aby obec v budúcom roku zakúpila nákladné vozidlo prispôsobené na prevoz 

kontajnerov.  

Starosta obce odpovedal, že zakúpenie takého vozidla sa naplánuje na budúci rok do rozpočtu. 

Poslanec Igor Marton podal niekoľko informácií a postupe prác na zvonici na cintoríne.  

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala. 

Uznesenie č. 389/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

informácie starostu obce. 

Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 
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K bodu č. 11: Interpelácie poslancov 

Interpeláciu nepredložil nikto z prítomných poslancov. 

 

K bodu č. 12: Rôzne 

Predkladateľ: starosta obce navrhol sformulovať uznesenie, ktorým sa bude meniť Plán zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva Obce Likavka na rok 2022, s termínmi rokovaní OZ v dňoch 

25.10.2022, 18.11.2022 a 13.12.2022. 

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala. 

Uznesenie č. 390/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

zmenu Plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Likavka na rok 2022. 

Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 12: Rôzne 

Predkladateľ: starosta obce v rámci bodu Rôzne prítomným poslancom stručne predstavil žiadosť 

Poľovného združenia Likava-Choč o prenájom poľovných pozemkov v majetku Obce Likavka. 

Mgr. Janka Pavlíková doplnila, že podľa zákona by sa nemalo jednať o nájom poľovných 

pozemkov, ale o výkon poľovného práva na obecných pozemkoch, za čo patrí obci tiež určitá 

náhrada. 

Starosta obce stručne opísal niektoré činnosti poľovného združenia a doplnil, že valné 

zhromaždenie, na ktorom sa bude prejednávať príslušná zmluva sa bude konať v blízkej 

budúcnosti a uviedol, že bude potrebné určiť osobu zastupujúcu obec na tomto zhromaždení. 

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala. 

Uznesenie č. 391/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

splnomocňuje 

starostu obce na zastupovanie obce na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov 

obhospodarovaných Poľovným združením Likava – Choč. 

Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 12: Rôzne – Prejednanie upozornenia prokurátora 

Predkladateľ: starosta obce uviedol, že Okresná prokuratúra Ružomberok na základe podnetu 

Mgr. Janky Pavlíkovej, hlavnej kontrolórky obce Likavka preskúmala proces prijatia Uznesenia 

Obecného zastupiteľstva Obce Likavka č. 358/2022-8 zo dňa 30.05.2022, týkajúceho sa 

schvaľovania žiadosti o úver a dotáciu zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obstaranie 

nájomného bytu na účel sociálneho bývania a na obstarania prislúchajúcej technickej 

vybavenosti. Okresná prokuratúra vydala upozornenie prokurátora, na základe ktorého je 

potrebné prejednať toto upozornenie na najbližšom rokovaní OZ, vyhodnotiť stanovisko hlavnej 

kontrolórky obce k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania obce pred 

podpisom a zverejnením úverovej zmluvy vypracovanej ŠFRB a prijatím vhodných opatrení 

zabezpečiť, aby sa obdobné pochybenia v postupe obce v budúcnosti nevyskytovali. 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Mgr. Janka Pavlíková – hlavná kontrolórka obce vysvetlila dôvody podania svojho podnetu na 

prokuratúru, ktoré vyplývajú z jej pracovnej náplne. Prokuratúra následne tento podnet 

vyhodnotila a vydala upozornenie prokurátora. Hlavná kontrolórka obce ďalej citovala zákon, 

ktorým sa upresňuje, ako formou sa má vybaviť toto upozornenie a ktorý ukladá obci povinnosť 

odstrániť protiprávny stav. 
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Starosta obce vysvetlil poslancom, že upozornenie prokurátora bolo nevyhnutné prejednať na 

úrovni obecného zastupiteľstva, nakoľko jeho rozhodovacia kompetencia bola predmetom 

samotného upozornenia. Poslanci obsah upozornenia vzali na vedomie a zhodli sa na tom, že 

v podobných rozhodovaniach budú dodržiavať zákonné postupy. 

Starosta obce uviedol, že daná agenda ohľadom žiadostí sa rieši dodávateľsky a že vrátené 

žiadosti budú podané na ministerstvo ohľadom opätovného posúdenia. 

Hlavná kontrolórka obce ďalej upozornila na niektoré nedostatky v podanej žiadosti a formálne 

chyby v navrhovanom znení uznesenia. 

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala. 

Uznesenie č. 392/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

Upozornenie prokurátora podľa § 28 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre zo dňa 12.8.2022 

na porušenie § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

b) berie na vedomie 

Upozornenie prokurátora podľa § 28 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre zo dňa 12.8.2022 

na porušenie § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 12: Rôzne – Návrh na budúce rozpočtové opatrenie 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom dve požiadavky na úpravu rozpočtu 

v budúcom období. Prvá sa týka pozvánky Miestnej organizácie Demokratického zväzu 

Slovákov a Čechov v Rumunsku z partnerskej obce Bodonoš na 18. ročník tradičného podujatia 

Vinobranie 2022 a druhá vychádza z Metodického usmernenia MK SR na určenie štandardov pre 

verejné knižnice, ktoré zahŕňa odporúčanie na nákup knižničných jednotiek v sume, ktorá 

v podmienkach našej obce predstavuje výšku 2400 €/rok. Starosta obce požiadal poslancov, aby 

rozhodli, či na nasledujúce rokovanie OZ pripraviť uznesenie s potrebnou zmenou rozpočtu 

zahrňujúcu tieto dve požiadavky a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanci Ing. Michal Švento a Daniel Krížo vyjadrili svoj súhlas s podporením navrhnutých 

požiadaviek. 

Mgr. Janka Pavlíková – hlavná kontrolórka obce k návrhu navýšenia na rozpočtu na knižnicu 

uviedla, že v tomto roku bolo na knižnicu vyčlenených 1000 € a z Fondu na podporu umenia obec 

získala ďalších 1300 €, čím obec Likavka v tomto roku už naplnila spomenuté odporučenie. 

K pozvánke na návštevu partnerskej obce doplnila, že bude rada ak sa na financovaní tejto 

návštevy bude podieľať aj folklórna skupina. 

Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že folklórna skupina bude participovať. 

Poslanec MVDr. Vladimír Hatala vyjadril svoj súhlas s podporou podujatia návštevy partnerskej 

obce Bodonoš. 

Poslanec Igor Marton súhlasil so slovami hlavnej kontrolórky obce ohľadom splnenia uvedeného 

odporučenia pri financovaní obecnej knižnice na tento rok. 

Poslanec Marián Mliečko sa opýtal, ako je knižnica využívaná. 

Hlavná kontrolórka obce uviedla, že v obci je aj školská knižnica, ktorú tiež deti využívajú.  

Starosta obce dal hlasovať o návrhu vyčleniť z rozpočtu obce Likavka na rok 2022 1000 € na 

návštevu partnerskej obce v Rumunsku. Hlasovanie: 9-0-0. 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu navýšenia prostriedkov vo výške 1000 € z rozpočtu obce 

Likavka na rok 2022 na doplnenie knižničného fondu v obecnej knižnici. Hlasovanie: 7-2-0 (za: 
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Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Jozef 

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

 

K bodu č. 12: Rôzne 

Predkladateľ: starosta obce vyzval poslancov, aby v rámci všeobecnej diskusie predniesli svoje 

podnety a postrehy. 

Diskusia: 

Poslanec Igor Marton vzhľadom na to, že na súčasnom trhovom mieste vznikajú kolízne situácie 

navrhol určiť nové trhové miesto, napríklad na parkovisku za kostolom. 

Starosta obce uviedol, že sú stanovené podmienky na zriadenie trhového miesta ako napríklad 

dostupnosť WC a vody, a preto z tohto hľadiska parkovisko za kostolom nevyhovuje. 

Poslanci viedli krátku diskusiu o možnostiach zriadenia nového trhového miesta. 

Poslanec Adrián Solár upozornil na ďalšie kolízne situácie, ktoré vznikajú, keď vodiči nechávajú 

zaparkované svoje autá v križovatke oproti Z-Boxu. Poslanec Solár navrhol rozšíriť cestu 

smerom do parku pred obecným úradom s možnosťou odstavenia auta pre obyvateľov 

využívajúcich túto službu. 

Poslanci so starostom obce viedli krátku diskusiu k možnostiam zriadenia odstavnej plochy pre 

tieto automobily, prípadne zvažovali možnosť presunutia Z-Boxu na iné bezpečnejšie miesto. 

Poslanec Jozef Nemček tlmočil sťažnosti občanov, ktorí upozornili na zatekanie Z-Boxu.  

Poslanec Ing. Michal Švento upozornil na zanesenie potoka od Slnečnej ulice po Družstvo 

a doplnil, že bude potrebné zintenzívniť jeho čistenie. 

Poslanec Ing. Renát Haluška, PhD. upozornil na zarastenú lokalitu okolo mlyna a takisto na 

zarastenie potôčika, ktorý priteká smerom od Martinčeka a vlieva sa do Likavčianky pri mlyne. 

Poslanec Daniel Krížo upozornil, že na Hviezdoslavovej ulici sú dva stĺpy na obecný rozhlas 

a optické káble osadené v rigole pred rodinným domom, čo spôsobuje, že vlastníkovi tohto domu 

zateká dažďová voda do dvora. 

Mgr. Janka Pavlíková – hlavná kontrolórka obce oboznámila prítomných poslancov s niekoľkými 

novými informáciami ohľadom plánovaného prechodu z paušálneho systému na množstvový typ 

zberu komunálneho odpadu, upozornila na nepovolený prejazd áut uličkou pomedzi zdravotnými 

strediskami a na opakujúce nerešpektovanie vodičov, ktorí nechávajú svoje autá zaparkované na 

ulici D. Kráľovenskej a v križovatke pred zdravotnými strediskami. Hlavná kontrolórka obce 

ďalej upozornila na potrebu doriešiť problematiku ohľadom žiadosti PD Likavka o odpredaj 

pozemkov, ktorá bola doručená na adresu obce ešte v roku 2021. 

Poslanci so starostom obce viedli krátku diskusiu k uvedeným podnetom. 

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala. 

Uznesenie č. 393/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

diskusné príspevky. 

Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 13: Záver 

Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 19:28 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Slašťanová, v. r. 

 

 

 

Daniel K r í ž o, v. r.           Ing. Marián  J a v o r k a, v. r.                Jozef  N e m č e k, v. r.   

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

 

Priezvisko, meno, titul Dátum: 20.09.2022 

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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Informácie starostu obce 20.09.2022 

Stručná bilancia významných udalostí: 

12.07. – návšteva na eRko tábore v Pruskom spolu s p. farárom Ondríkom  

13.07. – pracovné stretnutie k hlučnosti mosta 063 pri domove dôchodcov (účastníci: Obec 

Likavka, Stavebný úrad Likavka, Stavebná komisia pri OZ Likavka, zhotoviteľ, investor, 

subdodávateľ provizórneho premostenia, OR PZ, KR PZ; Závery: pravidelné vyvložkovanie 

mosta, osadenie spomaľovacieho prahu a zvýšený dohľad nad dodržiavaním povolenej 

rýchlosti. Lehota výstavby sa skráti do polovice novembra 2022) 

18.07. – návšteva detského tábora – Talentovač na ihrisku OŠK Likavka 

26.07. – návšteva kandidáta na predsedu VÚC Žilina – p. Slyško v Likavke 

27.07. – zasadnutie stavebnej komisie k rekonštrukcii ulíc Hviezdoslavovej a Pod Paračkou 

a k riešeniu skupinovej kanalizačnej prípojky vedenej cez súkromné pozemky s napojením do 

verejnej kanalizácie na ul. Hviezdoslavovej 

29.07. – pietna spomienka k výročiu úmrtia Bernarda Nemčeka – politického väzňa 

03.08 – účasť na okresnom dni seniorov v Ivachnovej 

05.08. – premietanie filmu pri hasičskej zbrojnici v spolupráci s MAS Dolný Liptov 

04.-07.08. – 42. ročník Okolo Liptova 

09.08. – stretnutie so zástupcami Správy ciest ŽSK ku žiadosti p. Dubovcovej o riešenie 

nelegálneho parkovania pred jej RD 

10.08. – školenie na mestskom úrade RK k voľbám 2022 

30.08. – rokovanie OZ 

31.08. – Oslavy SNP pri OcÚ a na Kramariskách 

01.09 - premietanie filmu v KD Likavka v spolupráci s MAS Dolný Liptov 

02.09. - návšteva predsedkyne VÚC Žilina – p. Jurinovej v Likavke (obec zastupoval zástupca 

M. Švento) 

05.09. – slávnostné otvorenie školského roka 

07.09. – prehliadka vodných tokov so zástupcom SVP – do plánu opráv je zaradená aj postupná 

regulácia potoka Likavčianka na ulici J. Mikuštiaka 

 

Zadania a projektové aktivity:  

- Obec podala žiadosť o darovanie prebytočného majetku štátu v správe MV SR a 

rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MV SR – terénne motorové vozidlo  

- Správa ciest na podnet obce Likavka realizovala opravu havarijného úseku cesty I/59 pri 

Hubertuse a tiež opravu výtlkov na ceste III/2229 na Martinček v celom úseku nášho 

katastra 

- Obec v júli 2022 vydala občasník Likavan v rozsahu 40 strán 

- Bola podporená žiadosť Obce Likavka o vybudovanie detského ihriska, podporená sumou 

33.100 € 

- Žiadosť o dotáciu na vytvorenia parkovacích miest pre ZŤP nebola podporená. Obec zriadi 

tieto parkovacie miesta z vlastných nákladov 

- Spoločnosť Packeta požiadala Obec Likavka o rozšírenie Z-boxu. Obec Likavka tejto 

žiadosti vyhovela 

- Spoločnosť Humana oslovila obec s ponukou umiestnenia dvoch kontajnerov na zber 

použitého šatsva. Obec Likavka súhlasila, pripravuje sa podpis zmluvy. Kontajnery budú 

umiestnené pri KD a za obecným úradom. 

- Žiadosti o dotáciu a poskytnutie úveru na výstavbu bytového domu Likavka boli obci 

vrátené ako nekompletné. Chýbalo najmä ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa 

s výslednou sumou na realizáciu, z ktorej sa odvíja výška podpory. Obe žiadosti budú 

doplnené a poslané na príslušné ministerstvo.  
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- Bola vyradená jedna z dvoch žiadostí podaných na Envirofond o podporu na nákup 

techniky pre nakladanie s triedenými zložkami odpadu. Druhá sa ešte vyhodnocuje. 

Nejedná sa o žiadosť na vybudovanie zberného dvora. 

- V septembri bola podaná žiadosť o kontrolu verejného obstarávania a žiadosť o platbu 

k projektu rekonštrukcie chodníkov na ul. J. Kačku 

 

Aktivity v obci: 

- Odstránenie brehového porastu v koryte potoka Likavčianka poniže pekárne 

zamestnancami obce 

- Vykosenie chodníka na hrad zamestnancami obce 

- Oprava schodov ku skladu mäsa pod reštauráciou  

- Postrek od buriny v celej obci, zastrihávanie tují pri kostole a pri obecnom úrade 

- Betónovanie a asfaltovanie výtlkov na ul. Hviezdoslavovej, Mikuštiakovej a pri predajni 

Rudea,  

- obnova tenisových kurtov a spustenie ich prevádzky zač. júla 

- V prevádzke cateringovej spoločnosti nad poštou  bola vykonaná doobhliadka škodovej 

udalosti z roku 2020 (prehnitá podlaha). Práce na odstránení závady boli dodávateľsky 

vykonané, obec si ich uplatní z poistnej zmluvy. 

- V súčinnosti s VSR bola realizovaná úprava poklopov splaškovej kanalizácie na ul D. 

Kráľovenskej – v križovatke na Paračku 

- Oprava odvedenia dažďových vôd na ul. Jánovčíka pri obecnom úrade do potoka (slepá 

časť ulice) 

- Prehĺbenie a vyčistenie garády na ul. J. Hollého pri r.d. č. 483 

- Vyrovnanie betónového panela, ktorý prekrýva garádu v križovatke poniže fary 

- Dodávateľsky bola realizovaná výmena požiarneho hydrantu pri has. zbrojnici - VSR 

- Zamestnanci obce kompletne zrekonštruovali autobusovú zastávku pri obchode 

MILKAGRO 

- Obec v spolupráci s dobrovoľníkmi realizuje výstavbu zvonice pri dome smútku. 

- Motorové vozidlo Škoda 706 LIAZ bolo z dôvodu havarijného technického stavu vyradené 

z evidencie motorových vozidiel a bude zošrotované. Vyvstáva potreba zakúpenia 

podobného vozidla pre potreby obce. 

- Zamestnanci obce osadili retardér na ulici Š. Moyzesa a zrealizovali odvodnenie budovy 

kaderníctva, ktoré bolo odstránené pri asfaltovaní tejto ulici v decembri 2021 

- V oddychovej zóne na Kramariskách bol inštalovaný nový ihriskový prvok – preliezka 

- Na ihrisku pri zbrojnici bol inštalovaný nový prvok – kolotoč 

- V júli 2022 bola realizovaná rekonštrukcia chodníkov na ceste III/2228 firmou RH ROAD 

- Obec objednala obnovu stoličiek v hasičskej zbrojnici – realizované v júli 

- Zamesntnanci obce zrealizovali sedimentačnú šachtu na vrchu ulice S. Nemčeka na 

zachytávania naplavením z Hlivova, ktoré upchávajú zatrubnené úseky potôčika 

- Zamestnanci zhotovili dva plechové kontajnery na umiestnenie sudov s komunálnym 

odpadom (najmä triedené zložky) vyprodukovaným v KD 

- Obec zakúpila prístrešok nad dvere do OcÚ  

- Rozšírenie vjazdu na parkovisko za úradom – posunutie obrubníkov  

- Spoločnosť MBMstav bude v druhej polovici septembra realizovať rekonštrukciu 

asfaltového krytu na ceste I/18 v Ružomberku od križovatky Mondi smerom na Ivachnovú. 

Rozsah prác je cca 1 mesiac, práce budú realizované aj v nočných hodinách. 

- Bola identifikovaná rozsiahla porucha na vodovodnej prípojke do budovy hasičskej 

zbrojnice 
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- Vzhľadom na prudký nárast cien stavebných materiálov a aktualizácii stavebných 

rozpočtov je prístavba hasičskej zbrojnice otázna, rovnako rekonštrukcia ul. Pod Paračkou 

– prostriedky v rozpočte obce, určené na tieto účely na ich realizáciu nepostačujú 

 

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 vykonáva každý pondelok až 

do novembra 

- kosenie verejných priestranstiev a štiepkovanie drevnej hmoty 

 

Diaľnica: od septembra začali práce v plnom režime - v tuneli smerom od Likavky sa začalo 

raziť, začalo sa aj zo západného portálu (vybudovaný tzv. predštít), začali sa robiť násypy 

medzi mostnými objektami 210 – 211, v blízkej budúcnosti sa začnú práce na skrývke ornice 

a odkopoch pre prípojnú vetvu k diaľnici z cesty I/59. Intenzitu prác zhotoviteľa komplikuje 

nedostatok odborných zamestnancov, ktorých musia sťahovať z iných stavieb. 
 



OBEC LIKAVKA
                                                                                                                                Návrh na zmenu rozpočtu

Rozpočtové opatrenie č. 16/2022 - Dotácia zo ŠR

Vypracoval (uviesť meno,dátum a podpis) Ing. Zuzana Hatalová, 31.08.2022

Schválil (uviesť meno a podpis) 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:

Civilná ochrana (tovary a služby) 640 0,00 11 484,00 3 538,00 0,00

Spolu 3 538,00 0,00

Bežné príjmy:

Dotácia - OÚ Rbk 11UA 312001 11 484,00 3 538,00 0,00 15 022,00

Spolu 3 538,00 0,00 15 022,00

Kód zdroja
Ekon. 

klasif.

Schválený 

rozpočet

Názov podprogramu Kód programu Kód zdroja

5.2 11UA

Zvýšenie 

rozpočtu

Zníženie 

rozpočtu

Rozpočet po 

zmenách

Upravený 

rozpočet

0,00

Ekon. klasif.

Upravený 

rozpočet

Schválený 

rozpočet

15 022,00

Zvýšenie 

rozpočtu

Zníženie 

rozpočtu

Rozpočet po 

zmenách

15 022,00



OBEC LIKAVKA

Rozpočtové opatrenie č. 17/2022

Vypracoval (uviesť meno,dátum a podpis) Ing. Zuzana Hatalová, 20.09.2022

Schválil (uviesť meno,dátum a podpis) 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 (ZŠ):

Upravený 

rozpočet

Materská škola pri ZŠ s MŠ 600 167 779,00 5 114,00 0,00

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ 600 45 382,00 1 688,00 0,00

Stravovanie v základnej škole (ŠJ) 600 77 454,00 6 753,00 0,00

ZŠ - 2. stupeň 600 0,00 3 000,00 0,00

Spolu 16 555,00 0,00 307 170,00

Bežné výdavky (obec):

Upravený 

rozpočet

Príprava a manažment projektov (tovary a služby) 630 48 234,00 0,00 20 235,00

Zber a odvoz komunálneho odpadu (tovary a služby) 630 0,00 2 475,00 0,00

Spolu 2 475,00 20 235,00 30 474,00

9.3 41 75 092,00 84 207,00

9.1 41 164 000,00 172 893,00

9.2 41 44 200,00 47 070,00

Názov podprogramu, prvku

                                       Návrh na zmenu rozpočtu

Kód programu Kód zdroja
Zníženie 

rozpočtu

Rozpočet po 

zmenách
Ekon. klasif. Schválený rozpočet

Zvýšenie 

rozpočtu

Názov podprogramu, prvku Kód programu Kód zdroja Ekon. klasif. Schválený rozpočet

9.4.1 41 0,00 3 000,00

2 475,00

Zníženie 

rozpočtu

Rozpočet po 

zmenách

Zvýšenie 

rozpočtu

1.3 41 10 000,00 27 999,00

6.1 45 0,00



Kapitálové výdavky:

Upravený 

rozpočet

Prevádzka šport. areálu - detské ihrisko (MPSVaR) 700 0,00 33 100,00 0,00

Prevádzka šport. areálu - detské ihrisko (vl. náklady) 700 0,00 3 680,00 0,00

Spolu 36 780,00 0,00 36 780,00

Bežné príjmy:

Kód zdroja

Zo štátneho účelového fondu (environmentálny fond) 45 312002 0,00 2 475,00 0,00 2 475,00

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - reklama 41 223001 0,00 310,00 0,00

Spolu 2 785,00 0,00 2 785,00

Kapitálové príjmy:

Kód zdroja

Zo štátneho rozpočtu (MPSVaR) 111 322001 0,00 33 100,00 0,00 33 100,00

Spolu 33 100,00 0,00 33 100,00

Rozpočet po zmenách
Ekon. 

klasif.

10.1.1

10.1.1

Zvýšenie 

rozpočtu
Názov podprogramu, prvku Kód programu Kód zdroja

Zníženie 

rozpočtu

Rozpočet po 

zmenách

Schválený 

rozpočet

41 0,00 3 680,00

111 0,00

Ekon. klasif. Schválený rozpočet

33 100,00

0,00

Ekon. 

klasif.

Schválený 

rozpočet

Upravený 

rozpočet

Zníženie 

rozpočtu
Rozpočet po zmenách

Zvýšenie 

rozpočtu

0,00

Zníženie 

rozpočtu

0,00 310,00

Upravený 

rozpočet

Zvýšenie 

rozpočtu


