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Zápisnica 

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke 

dňa 21.06.2022 
 

Starosta obce                                         Ing. Marián Javorka 

Hlavný kontrolór obce                          Mgr. Janka Pavlíková  

 

Prítomní poslanci OZ: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Jozef 

Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento  

Ospravedlnení: Ing. Renát Haluška, PhD., Igor Marton, Mgr. Janka Pavlíková 

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. Schválenie počtu poslancov Obce Likavka pre volebné obdobie 2022-2026 

5. Určenie volebných obvodov v obci Likavka pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

v roku 2022 

6. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Likavka pre volebné obdobie 2022-

2026 

7. Správa komisie na ochranu verejného záujmu 

8. Návrh - Záverečný účet Obce Likavka za rok 2021 

9. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2022 

10. Zmena Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Likavka 

11. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.04.2022 do 

01.06.2022 

12. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 

13. Informácie starostu obce 

14. Interpelácie poslancov 

15. Rôzne 

16. 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: 7-0-0. Starosta obce vyzval poslancov na predloženie doplňujúceho alebo 

pozmeňujúceho návrhu k programu rokovaniu obecného zastupiteľstva. Poslanci nepredložili 

žiadne návrhy.  

Starosta obce navrhol vypustiť bod č. 7 – Správa komisie na ochranu verejného záujmu 

z dôvodu, že uvedená komisia nestihla zasadnúť a predseda komisie nie je prítomný na 

rokovaní OZ. Starosta obce navrhol ostatné body rokovania chronologicky prečíslovať. Starosta 

obce dal hlasovať o predloženom návrhu. Hlasovanie: 7-0-0. 
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Schválený program 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. Schválenie počtu poslancov Obce Likavka pre volebné obdobie 2022-2026 

5. Určenie volebných obvodov v obci Likavka pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

v roku 2022 

6. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Likavka pre volebné obdobie 2022-

2026 

7. Návrh - Záverečný účet Obce Likavka za rok 2021 

8. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2022 

9. Zmena Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Likavka 

10. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.04.2022 do 

01.06.2022 

11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 

12. Informácie starostu obce 

13. Interpelácie poslancov 

14. Rôzne 

15. Záver 

 

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: 7-0-0.  

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

zápisnice určil poslancov Mariána Mliečka a p. Daniela Kríža. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 360/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) schvaľuje 

program rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke; 

Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Marián Mliečko, p. Jozef 

Nemček, p. Jozef Peniak, Ing. Michal Švento, p. Adrián Solár) 

b) volí 

Ing. Michala Šventa za predsedu návrhovej komisie,  

p. Jozefa Peniaka a p. Adriána Solára za členov návrhovej komisie; 

Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Marián Mliečko, p. Jozef 

Nemček, p. Jozef Peniak, Ing. Michal Švento, p. Adrián Solár) 

c) berie na vedomie 

určenie zapisovateľky Mgr. Márie Slašťanovej 

a overovateľov zápisnice p. Daniela Kríža a p. Mariána Mliečka. 

Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Marián Mliečko, p. Jozef 

Nemček, p. Jozef Peniak, Ing. Michal Švento, p. 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 

359 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, 
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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 právnemu zástupcovi obce už boli dodané dokumenty a podklady 

potrebné k ďalšiemu konaniu. 

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 je 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. 326/2022-8 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie 

dotácie z rozpočtu obce pre Obecný športový klub Likavka vo výške 26.700,- €. Zmluva 

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

obce. Zmluva bola uzavretá 10.05.2022 a zverejnená na webovom sídle obce a CRZ. 

Uznesenie č. 327/2022-8 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie 

dotácie z rozpočtu obce pre Dedinskú folklórnu skupinu Likavka vo výške 1.300,- €. Zmluva 

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

obce. Zmluva doposiaľ nebola uzavretá. 

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 vypracovaná dňa 7.3.2022 

a odovzdaná starostovi obce. Zmluva doposiaľ nebola uzavretá. 

Uznesenie č. 329/2022-8 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie 

dotácie z rozpočtu obce pre OZ Meteníci vo výške 1.800,- €. Zmluva o poskytnutí dotácie 

z rozpočtu obce bola vypracovaná dňa 7.3.2022 a odovzdaná starostovi obce. Zmluva doposiaľ 

nebola uzavretá. 

Uznesenie č. 330/2022-8 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie 

dotácie z rozpočtu obce pre Slovenský zväz záhradkárov základná organizácia 43-20 Likavka vo 

výške 600,- €. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce bola vypracovaná dňa 7.3.2022 

a odovzdaná starostovi obce. Zmluva bola uzavretá dňa 18.5.2022 a zverejnená na webovom 

sídle 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. 350/2022-8 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo poverilo Komisiu 

sociálnych vecí pri Obecnom zastupiteľstve Obce Likavka vypracovaním smernice na určenie 

výšky a podmienok poskytnutia jednorazového príspevku pre žiakov prvého ročníka základnej 

školy. Komisia doposiaľ nevypracovala túto smernicu. 

Starosta obce podal k uvedeným uzneseniam niekoľko doplňujúcich informácií a vysvetlení 

a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento apeloval, aby sa nájomné zmluvy prepracovali čo najskôr. 

Starosta obce odpovedal, že budú prepracované v lete. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 361/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

informácie o plnení uznesení obecného zastupiteľstva. 
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Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Marián Mliečko, p. Jozef 

Nemček, p. Jozef Peniak, Ing. Michal Švento, p. Adrián Solár) 

 

K bodu č. 3: Prevod obecného majetku – predaj pozemku 

Predkladateľ: starosta obce stručne predstavil prítomným poslancom predmet žiadosti o odpredaj 

obecného pozemku a doplnil, že zámer odpredať majetok obce bol zverejnený na úradnej tabuli 

a webovom sídle obce v požadovanom časovom rozsahu. Starosta obce otvoril diskusiu. 

Bez diskusie. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 362/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) berie na vedomie 

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

pozemok KN-C parc. č. 1882/8, o výmere 25 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

zameraný Geometrickým plánom č. 41419464-007/22 vyhotoveným dňa 18.1.2022 Ing. 

Martinom Mičudom, doteraz zapísaný na LV č. 1167 vedenom Okresným úradom 

Ružomberok, katastrálnym odborom, ako časť pozemku KN-C parc. č. 1882/1, o výmere 1680 

m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Likavka, za cenu  nehnuteľnosti: 20,- 

€/m2, určenú podľa prílohy č. 9 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Likavka, 

bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Likavka od 31.5.2022 do 21.6.2022; 

Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Marián Mliečko, p. Jozef 

Nemček, p. Jozef Peniak, Ing. Michal Švento, p. Adrián Solár) 

b) berie na vedomie 

odporúčanie Komisie životného prostredia Obce Likavka zo dňa 21.02.2022 na predaj 

predmetného majetku; 

Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Marián Mliečko, p. Jozef 

Nemček, p. Jozef Peniak, Ing. Michal Švento, p. Adrián Solár) 

c) schvaľuje 

predaj prebytočného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe 

ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, žiadateľke: Tatiane Ševčíkovej, Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok a to: 

pozemok KN-C parc. č. 1882/8, o výmere 25 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

zameraný Geometrickým plánom č. 41419464-007/22 vyhotoveným dňa 18.1.2022 Ing. 

Martinom Mičudom, doteraz zapísaný na LV č. 1167 vedenom Okresným úradom 

Ružomberok, katastrálnym odborom, ako časť pozemku KN-C parc. č. 1882/1, o výmere 1680 

m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, v k. ú. Likavka, za cenu  nehnuteľnosti: 20,- 

€/m2, určenú podľa prílohy č. 9 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Likavka, 

čo za celkovú výmeru 25 m2 predstavuje kúpnu cenu vo výške 500,–€ (slovom: päťsto EUR), 

ktorá zabezpečí vypracovanie kúpnej zmluvy a návrh vkladu do katastra nehnuteľností na 

vlastné náklady do 30.09.2022. 

Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Marián Mliečko, p. Jozef 

Nemček, p. Jozef Peniak, Ing. Michal Švento, p. Adrián Solár) 

 

K bodu č. 3: Prevod obecného majetku – prenájom pozemku 

Predkladateľ: starosta obce stručne predstavil prítomným poslancom predmet žiadosti o prenájom 

obecného pozemku a doplnil, že zámer odpredať majetok obce bol zverejnený na úradnej tabuli 

a webovom sídle obce v požadovanom časovom rozsahu. Starosta obce otvoril diskusiu. 

Bez diskusie. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 363/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) berie na vedomie 
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že  Zámer prenajať majetok Obce Likavka z dôvodu  hodného osobitného zreteľa a to: 

pozemok vo vlastníctve obce, zapísaný v Geometrickom pláne č. 36315583-024-2022 zo dňa 

18.3.2022, ako diel č. 11 o výmere 318 m2, ktorý je súčasťou parcely C KN č. 3040, druh 

pozemku – ostatná plocha, katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 4904, vedenom 

Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, na dobu nájmu 1 rok, za cenu nájmu: 

0,796 €/m2/rok, určenú na základe znaleckého posudku, bol zverejnený na úradnej tabuli 

a webovom sídle Obce Likavka od 31.05.2022 do 21.06.2022; 

Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Marián Mliečko, p. Jozef 

Nemček, p. Jozef Peniak, Ing. Michal Švento, p. 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: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 

104/A, 010 01 Žilina, a to: 

pozemok vo vlastníctve obce, zapísaný v Geometrickom pláne č. 36315583-024-2022 zo dňa 

18.3.2022, ako diel č. 11 o výmere 318 m2, ktorý je súčasťou parcely C KN č. 3040, druh 

pozemku – ostatná plocha, katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 4904, vedenom 

Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, na dobu nájmu 1 rok, za cenu nájmu: 

0,796 €/m2/rok, určenú na základe znaleckého posudku; 

Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Marián Mliečko, p. Jozef 

Nemček, p. Jozef Peniak, Ing. Michal Švento, p. Adrián Solár) 

c) schvaľuje 

Nájomnú zmluvu č. /6453/2022 medzi obcou Likavka a SR – Slovenská správa ciest, 

Miletičova 19, 826 19 Bratislava. 

Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Marián Mliečko, p. Jozef 

Nemček, p. Jozef Peniak, Ing. Michal Švento, p. Adrián Solár) 

 

K bodu č. 4: Schválenie počtu poslancov Obce Likavka pre volebné obdobie 2022-2026 

Predkladateľ: starosta obce uviedol, že v zmysle § 11 odst. 3 písm. d)  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení, počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné 

zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov. Obec Likavka má k 13.06.2022 = 2954 obyvateľov. 

V bode e) sa hovorí, že od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce sa volí 7 až 9 poslancov. Obecnému 

zastupiteľstvu odporučil určiť pre nasledujúce volebné obdobie 9 poslancov, tak ako to bolo 

doteraz zaužívané. 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že minulé volebné obdobie, keď mala obec počet 

obyvateľov nad 3000, bola možnosť zvoliť od 9 do 11 poslancov. Obec sa priklonila k číslu 9 

vzhľadom na tradíciu a preto navrhol tento počet poslancov zachovať aj v nasledujúcom 

volebnom období. 

Poslanec Adrián Solár sa priklonil k číslu 7. 

Starosta obce dal hlasovať o prvom návrhu ktorý padol, a to určenie 9 poslancov na nasledujúce 

volebné obdobie: Hlasovanie: 6-1-0. (proti: p. Adrián Solár) 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 364/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

určuje 

v zmysle § 11 odst. 3, písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026 v obci Likavka 9 poslancov 

obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie: 6-1-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Marián Mliečko, p. Jozef 

Nemček, p. Jozef Peniak, Ing. Michal Švento; proti: p. Adrián Solár) 
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K bodu č. 5: Určenie volebných obvodov v obci Likavka pre voľby do orgánov samosprávy 

obcí v roku 2022 

Predkladateľ: starosta obce uviedol, že pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev sa v každej 

obci utvoria viacmandátové volebné obvody. V obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej 

poslancov, sa môže utvoriť jeden volebný obvod. 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento súhlasil s ponechaním jedného volebného obvodu, a nevidí zmysel 

v tom, aby sa to zmenilo. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 365/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

určuje 

v zmysle § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 v obci 

Likavka: 

volebný obvod č. 1, súpisné čísla: 0 až 1111, kde budú zvolení 9 poslanci. 

Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Marián Mliečko, p. Jozef 

Nemček, p. Jozef Peniak, Ing. Michal Švento, p. Adrián Solár) 

 

K bodu č. 6: Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Likavka pre volebné obdobie 2022-

2026 

Predkladateľ: starosta obce uviedol, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je 

potrebné najneskôr 90 dní pred voľbami určiť rozsah výkonu funkcie starostu obce na celé 

funkčné obdobie. Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento súhlasil s ponechaním plného úväzku a uviedol, že čiastočný úväzok 

má zmysel len pri malých obciach cca do 700 obyvateľov. 

Poslanec Daniel Krížo uviedol svoj názor, že pri obci s takým počtom obyvateľov, ako má obec 

Likavka, by mal mať plný úväzok nie len starosta obce, ale aj jeho zástupca alebo prednosta. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 366/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

určuje 

v zmysle § 11 ods. 4 písm. i)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce 

Likavka na plný úväzok. 

Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Marián Mliečko, p. Jozef 

Nemček, p. Jozef Peniak, Ing. Michal Švento, p. Adrián Solár) 

 

K bodu č. 7: Návrh – Záverečný účet Obce Likavka za rok 2021 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom návrh Záverečného účtu Obce 

Likavka za rok 2021, ktorý bol zverejnený na webovom sídle obce a na úradnej tabuli 

v požadovanom časovom rozsahu. Súčasťou predloženého materiálu poslancom je aj 

Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2021, Stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

k návrhu Záverečného účtu za rok 2021, Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej 

závierky  a Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2021. 

Starosta obce prečítal stanovisko hlavného kontrolóra: 

Návrh záverečného účtu obce Likavka za rok 2021 je spracovaný v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky 

predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. Návrh záverečného účtu obce Likavka za rok 2021 bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona 
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o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v obci obvyklým. Riadna účtovná závierka k 31.12.2021 

bola v súlade s § 9 ods. 5 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy overená audítorom. 

Starosta obce ďalej prečítal stanovisko nezávislého audítora, v ktorom Ing. Mária Kasmanová 

konštatovala, že obec Likavka konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových 

pravidlách. 

Starosta obce na záver doplnil krátku informáciu o stave rezervného fondu a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento zhrnul niekoľko informácií týkajúcich sa školy a doplnil, že čo sa 

týka hospodárenia s financiami, čaká obec ťažšie obdobie. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 367/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2021; 

Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Marián Mliečko, p. Jozef 

Nemček, p. Jozef Peniak, Ing. Michal Švento, p. Adrián Solár) 

b) berie na vedomie 

správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2021; 

Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Marián Mliečko, p. Jozef 

Nemček, p. Jozef Peniak, Ing. Michal Švento, p. Adrián Solár) 

c) schvaľuje 

Záverečný účet Obce Likavka a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad; 

Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Marián Mliečko, p. Jozef 

Nemček, p. Jozef Peniak, Ing. Michal Švento, p. Adrián Solár) 

d) schvaľuje 

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 na tvorbu rezervného fondu vo výške 

149 737,83 EUR. 

Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Marián Mliečko, p. Jozef 

Nemček, p. Jozef Peniak, Ing. Michal Švento, p. Adrián Solár) 

 

K bodu č. 8: Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2022 

Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o predložených rozpočtových 

opatreniach č. 10 a 11/2022 (príloha zápisnice), ktoré boli vypracované z dôvodu skutkového 

stavu a nevyhnutných potrieb obce a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Adrián Solár sa opýtal, prečo sa navyšuje rozpočet na rekonštrukciu chodníkov. 

Starosta obce uviedol, že je to kvôli nezrovnalostiam, ktoré boli zistené v projektovej 

dokumentácií – ide o položky, ktoré v PD neboli zahrnuté a je nevyhnutné ich realizovať. 

Starosta obce ďalej spomenul príjem za výrub drevín, súvisiaci s rekonštrukciou mosta 

Ružomberok 063, ktorý zlepšil celkovú bilanciu príjmov a výdavkov obecného rozpočtu. 

Poslanci k uvedenej informácií viedli krátku diskusiu. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 368/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

zmenu rozpočtu obce na rok 2022 rozpočtovým opatrením č.10/2022, č.11/2022; 

Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Marián Mliečko, p. Jozef 

Nemček, p. Jozef Peniak, Ing. Michal Švento, p. Adrián Solár) 

b) berie na vedomie 

zmenu rozpočtu obce 2022 rozpočtovým opatrením č.10/2022; 
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Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Marián Mliečko, p. Jozef 

Nemček, p. Jozef Peniak, Ing. Michal Švento, p. Adrián Solár) 

c) schvaľuje 

zmenu rozpočtu obce na rok 2022 rozpočtovým opatrením č.11/2022. 

Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Marián Mliečko, p. Jozef 

Nemček, p. Jozef Peniak, Ing. Michal Švento, p. Adrián Solár) 

 

K bodu č. 9: Zmena zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Likavka 

Predkladateľ: starosta obce uviedol, že hlavná kontrolórka obce – Mgr. Janka Pavlíková na 

základe podkladov vedúcej KD a v rámci potreby zosúladenia cien nájmov v kultúrnom dome 

a hasičskej zbrojnici, vypracovala zmenu časti prílohy č. 10 Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce Likavka s názvom: Poplatky za používanie a prenájom obecného majetku. 

Starosta ďalej predstavil návrh vypustenia časti prílohy č. 10 Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce Likavka s názvom: Dovoz obedov dôchodcom.  

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanci obce viedli krátku diskusiu k uvedeným cenám, o možnostiach zvýhodňovania určitých 

skupín a súhlasili s rozvozom obedov pre dôchodcov zadarmo. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 369/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) berie na vedomie 

s účinnosťou od 1.7.2022 vypustenie časti prílohy č. 10 Zásad hospodárenia a nakladania 

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

a to konkrétne časť prílohy s názvom „Dovoz obedov dôchodcom“; 

Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Marián Mliečko, p. Jozef 

Nemček, p. Jozef Peniak, Ing. Michal Švento, p. Adrián Solár) 

b) schvaľuje 

s účinnosťou od 1.7.2022 zmenu časti prílohy č. 10 Zásad hospodárenia a nakladania 

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

na znenie: 

 

KULTÚRNY DOM 

VESTIBUL  

predajné a propagačné akcie 15.- € / hod. 

školenie, schôdza bez občerstvenia 10.- € / hod. 

školenie, schôdza s občerstvením 15.- € / hod. 

  

KLUB na 3. poschodí  

predajné a propagačné akcie 15.- € / hod. 

školenie, schôdza bez občerstvenia 10.- € / hod. 

školenie, schôdza s občerstvením 15.- € / hod. 

rodinné oslavy 30.- € / akcia 

kar 30.- € / akcia 

svadba 50.- € / akcia 

  

KLUB ZDOS  

predajné a propagačné akcie 10.- € / hod. 

školenie, schôdza bez občerstvenia 10.- € / hod. 

rodinné oslavy 20.- € / akcia 
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SÁLA  

predajné a propagačné akcie 20.- € / hod. 

školenie, schôdza bez občerstvenia 10.- € / hod. 

školenie, schôdza s občerstvením 15.- € / hod. 

rodinné oslavy 60.- € / akcia 

kar 40.- € / akcia 

svadba 100.- € / akcia 

koncert 50.- € / akcia 

divadlo 50.- € / akcia 

plesy, tanečné zábavy, stužkové, diskotéky 350.- € / akcia 

umelec. telesá pozvané obcou (bez nár. na 

honorár) 

0.- € 

  

KLUB na 1. poschodí  

predajné a propagačné akcie 15.- € / hod. 

školenie, schôdza bez občerstvenia 10.- € / hod. 

školenie, schôdza s občerstvením 15.- € / hod. 

rodinné oslavy 30.- € / akcia 

kar 30.- € / akcia 

svadba 40.- € / akcia 

  

OBRADNÁ MIESTNOSŤ  

školenie, schôdza bez občerstvenia 10.- € / hod. 

rodinné oslavy 30.- € / akcia 

  

KUCHYŇA  

školenie, schôdza s občerstvením 10.- € / akcia 

rodinné oslavy 10.- € / akcia 

kar 10.- € / akcia 

plesy, tanečné zábavy, stužkové, diskotéky 10.- € / akcia 

svadba 20.- € / akcia 

  

PRENÁJOM INVENTÁRU  

obrusy 0,70.- € / ks 

jedálenský servis bez účasti cateringovej 

spoločnosti 

0,50.- € / osoba 

pivné sety 2.- € / ks / deň 

kotlina 10.- € / ks / deň 

 

HASIČSKÁ ZBROJNICA 

ZASADAČKA  

predajné a propagačné akcie 15.- € / hod. 

školenie, schôdza bez občerstvenia 10.- € / hod. 

školenie, schôdza s občerstvením 15.- € / hod. 

rodinné oslavy 30.- € / akcia 

kar 30.- € / akcia 

svadba 50.- € / akcia 

  

PRENÁJOM INVENTÁRU  

obrusy 0,70.- € / ks 
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jedálenský servis bez účasti cateringovej 

spoločnosti 

0,50.- € / osoba 

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU 

Jedáleň - kar, rodinné oslavy 40.- € / akcia (nájom 15.- €, služby 25.- €) 

 - svadba 70.- € / akcia (nájom 15.- €, služby 55.- €) 

  

Kuchyňa - kar, rodinné oslavy 20.- € / akcia (nájom 5.- €, služby 15.- €) 

 - svadba 40.- € / akcia (nájom 10.- €, služby 30.- €) 

  

Telocvičňa 12.- € / hod. (nájom 3.- €, služby 9.- €) 

Posilňovňa 3.- € / hod. (nájom 1.- €, služby 2.- €) 

Učebňa 15.- € / deň (nájom 3.- €, služby 12.- €) 

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK 

bez elektrickej prípojky 20.- € / deň 

s elektrickou prípojkou 50.- € / deň 

 

Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Marián Mliečko, p. Jozef 

Nemček, p. Jozef Peniak, Ing. Michal Švento, p. Adrián Solár) 

c) odporúča 

starostovi obce, aby zabezpečil vykonanie zmien v praxi. 

Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Marián Mliečko, p. Jozef 

Nemček, p. Jozef Peniak, Ing. Michal Švento, p. Adrián Solár) 

 

K bodu č. 10: Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.04.2022 do 

01.06.2022 

Predkladateľ: starosta obce uviedol, že 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 I. polrok 2022: 

- Kontrola čerpania výdavkov vybraného programu výdavkovej časti rozpočtu za rok 2021. 

Starosta obce tlmočil vyjadrenie hlavnej kontrolórky, ktorá uviedla, že kontrolou nebolo zistené 

porušenie všeobecne záväzných predpisov. 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Bez diskusie. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 370/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.04.2022 do 01.06.2022. 

Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Marián Mliečko, p. Jozef 

Nemček, p. Jozef Peniak, Ing. Michal Švento, p. Adrián Solár) 

 

K bodu č. 11: Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce na II. polrok 2022, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle 

obce dňa 31.05.2022. 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Bez diskusie. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 371/2022 – 8 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022. 

Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Marián Mliečko, p. Jozef 

Nemček, p. Jozef Peniak, Ing. Michal Švento, p. Adrián Solár) 

 

K bodu č. 12: Informácie starostu obce 

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

poskytol poslancom písomne (e-mailovou poštou) a tieto ešte doplnil o nasledovné: 

- Žiadosť o dotáciu nájomných bytov bola podaná a na adresu obce už prišla aj žiadosť 

o jej doplnenie. Od nasledujúceho dňa sa spúšťa príprava verejného obstarávania. 

V súvislosti so zaslaním neúplnej žiadosti podala hlavná kontrolórka obce podnet na 

prokuratúru. 

- Na Kramariskách bola v spolupráci so Slovenský vodohospodárskym podnikom 

obnovená zberná nádrž, ktorá bude slúžiť ako požiarna nádrž a zároveň aj ako zdrž 

dažďovej vody v prípade prudkého návalu. Na prácach obnovy tejto nádrže sa podieľali 

Likavskí otužilci. 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanci obce v súvislosti s predloženými informáciami položili starostovi obce niekoľko otázok, 

na ktoré starosta postupne odpovedal. Poslanci ďalej v rámci diskusie, zameranej na zber 

biologicky rozložiteľného odpadu vyjadrili presvedčenie, že zakúpenie kompostérov do každej 

domácnosti by mohlo priniesť v budúcnosti želaný efekt. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 372/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

informácie starostu obce. 

Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Marián Mliečko, p. Jozef 

Nemček, p. Jozef Peniak, Ing. Michal Švento, p. Adrián Solár) 

 

K bodu č. 13: Interpelácie poslancov 

Interpeláciu nepredložil nikto z prítomných poslancov. 

 

K bodu č. 14: Rôzne (Návrh – Smernica Obce Likavka o podmienkach poskytovania 

jednorazového finančného príspevku pre žiakov prvého ročníka základnej školy 

Predkladateľ: starosta obce uviedol, že na základe návrhu poslanca OZ Obce Likavka p. Jozefa 

Peniaka na schválenie jednorazového príspevku pre žiakov prvého ročníka základnej školy 

z rozpočtu obce bola vypracovaná smernica, ktorá ustanovuje podmienky, výšku príspevku 

a postup pri poskytovaní predmetného jednorazového príspevku. Cieľom finančnej pomoci 

rodinám, kde dieťa nastupuje do prvého ročníka základnej školy je dosiahnuť to aby, aby každé 

dieťa malo zabezpečené základné školské potreby. Toto opatrenie zároveň čiastočne finančne 

odbremeňuje rodičov od zvýšených výdavkov, ktoré im vzniknú v dôsledku nástupu ich dieťaťa 

do prvého ročníka základnej školy. 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento predniesol úvahu, že by bolo vhodné uvedený finančný príspevok 

podmieniť potrebou vydokladovania nákupu na školské pomôcky, ako to majú v niektorých 

mestách a navrhol odstrániť možnosť vyplatenia príspevku v hotovosti, nakoľko v dnešnej dobe 

už pravdepodobne každý má svoj účet. 

Starosta obce nesúhlasil a navrhol možnosť vyplatenia príspevku v hotovosti ponechať. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 
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Uznesenie č. 373/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

Návrh dokumentu: Smernica Obce Likavka o podmienkach poskytnutia jednorazového 

finančného príspevku pre žiakov prvého ročníka základnej školy; 

Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Marián Mliečko, p. Jozef 

Nemček, p. Jozef Peniak, Ing. Michal Švento, p. Adrián Solár) 

b) schvaľuje 

Smernicu Obce Likavka o podmienkach poskytnutia jednorazového finančného príspevku pre 

žiakov prvého ročníka základnej školy. 

Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Marián Mliečko, p. Jozef 

Nemček, p. Jozef Peniak, Ing. Michal Švento, p. Adrián Solár) 

 

K bodu č. 14: Rôzne 

Predkladateľ: starosta obce vzhľadom na potrebu riešenia problému hlučnosti provizórneho 

premostenia vybudovaného z dôvodu rekonštrukcie mosta 063 navrhol sformulovať uznesenie, 

ktoré bude poverovať Obecný úrad Likavka podaním sťažnosti. 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanci obce súhlasili a spoločne so starostom obce sformulovali potrebné uznesenie. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 374/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

poveruje 

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 opatrení na jej elimináciu vrátane odklonu nákladnej dopravy nad 7,5 t. 

Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Marián Mliečko, p. Jozef 

Nemček, p. Jozef Peniak, Ing. Michal Švento, p. Adrián Solár) 

 

K bodu č. 14: Rôzne 

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

podnety a postrehy. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento sa opýtal, či sa už dala opraviť strecha autobusovej zástavky na ul. 

J. Hollého a či sa plánujú v lete organizovať ešte nejaké kultúrne podujatia. 

Starosta obce odpovedal, že k opraveniu zástavky už dal pokyn ale otestuje sa až pri prvom 

výdatnejšom daždi. Starosta obce ďalej doplnil, že obec uvažuje o zorganizovaní jednej akcie, 

ktorá by nebola finančne náročná. 

Poslanec Jozef Nemček sa za kultúrnu komisiu vyjadril a potvrdil slová starostu obce, že počas 

prázdnin by sa malo zorganizovať ešte jedno podujatie. 

Poslanec Ing. Michal Švento sa opýtal, či sa plánujú zorganizovať aj nejaké memoriály alebo 

futbalový turnaj. 

Starosta obce odpovedal, že pravdepodobne nie, nakoľko je to záležitosť hlavne klubov a obec 

nevstupuje v tomto prípade ako iniciátor. Doplnil, že možno sa bude konať hokejbalový turnaj. 

Poslanec Jozef Peniak ešte raz poprosil o vyčistenie potoka od náletových drevín na ul. Pod 

hradom a svoju prosbu podložil aj fotodokumentáciou, ktorá dokumentuje aktuálny stav. 

Starosta obce poďakoval za fotodokumentáciu a povedal, že bude slúžiť ako podklad k žiadosti. 

Poslanec Jozef Nemček upozornil, že aj potok pri pekárni by bolo dobré trochu prečistiť od 

náletovej vegetácie. 

Poslanec Adrián Solár pripomenul stále stojaci vrak na obecnej ceste, ktorý sa už riešil na 

predchádzajúcich rokovaniach OZ. 
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Poslanec Marián Mliečko požiadal o preloženie kontajnera na kuchynský odpad na ul. Silvestra 

Nemčeka. 

Starosta obce odpovedal, že obyvatelia v tej lokalite si to nežiadajú, kvôli tvorbe zápachu 

a hromadeniu ôs v blízkosti rodinných domov. 

Poslanec Jozef Nemček sa opýtal, koľko vrchnáčikov sa už približne vyzbieralo v srdiečkach 

pomoci v našej obci. 

Starosta odpovedal, že je to približne 20 vriec. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 375/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

diskusné príspevku. 

Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Marián Mliečko, p. Jozef 

Nemček, p. Jozef Peniak, Ing. Michal Švento, p. Adrián Solár) 

 

K bodu č. 15: Záver 

Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 18:55 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.                Marián M l i e č k o, v. r.   

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

 

Priezvisko, meno, titul Dátum: 21.06.2022 

Haluška Renát, Ing., PhD. - 

Hatala Vladimír, MVDr. 
/ 

Krížo Daniel / 

Marton Igor 
- 

Mliečko Marián 
/ 

Nemček Jozef / 

Peniak Jozef 
/ 

Solár Adrián 
/ 

Švento Michal, Ing. / 

  

prítomný: /  
ospravedlnený: -  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



OBEC LIKAVKA
                                                                                                                                Návrh na zmenu rozpočtu

Rozpočtové opatrenie č. 10/2022 - Dotácie zo ŠR

Vypracoval (uviesť meno,dátum a podpis) Ing. Zuzana Hatalová, 31.05.2022

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) 630 0,00 0,00 742,00 0,00

Civilná ochrana (tovary a služby) 640 0,00 1 158,00 2 930,00 0,00

Spolu 3 672,00 0,00

Bežné príjmy:

Dotácia - Minister. hospodárstva SR 111 312001 0,00 742,00 0,00 742,00

Dotácia - OÚ Rbk 11UA 312001 1 158,00 2 930,00 0,00 4 088,00

Spolu 3 672,00 0,00 4 830,00

Kód zdroja
Ekon. 

klasif.

Schválený 

rozpočet

Názov podprogramu Kód programu Kód zdroja

5.2 111

5.2 11UA

0,00

Schválený 

rozpočet

Zvýšenie 

rozpočtu

Zníženie 

rozpočtu

Rozpočet po 

zmenách

Upravený 

rozpočet

742,00

4 830,00

Zvýšenie 

rozpočtu

Zníženie 

rozpočtu

Rozpočet po 

zmenách

4 088,00

0,00

Ekon. klasif.

Upravený 

rozpočet



OBEC LIKAVKA
  Návrh na zmenu rozpočtu

Rozpočtové opatrenie č. 11/2022

Vypracoval (uviesť meno,dátum a podpis) Ing. Zuzana Hatalová, 21.06.2022

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 (obec):

Upravený 

rozpočet

Verejné osvetlenie (tovary a služby) 630 31 950,00 0,00 1 500,00

Separovanie a zneškodňovanie odpadov (tovary a služby) 630 0,00 1 500,00 0,00

Príspevok pre žiakov 1. ročníka ZŠ (bežné transfery) 640 0,00 3 000,00 0,00

Spolu 4 500,00 1 500,00 38 950,00

Kapitálové výdavky (obec):

Upravený 

rozpočet

Rekonštrukcia komunikácie 700 0,00 3 803,00 0,00

Rekonštrukcia komunikácie 700 0,00 59 576,00 0,00

Rekonštrukcia komunikácie 700 180,00 7 325,00 0,00

Spolu 70 704,00 0,00 70 884,00

7.6 1AA1 0,00 59 576,00

7 505,007.6 41

11GE 0,00 3 803,00

Názov podprogramu, prvku Kód programu Kód zdroja
Ekonomická 

klasifikácia
Schválený rozpočet

20 850,00 30 450,00

6.2 41 4 000,00 5 500,00

13.4 41 0,00 3 000,00

Zvýšenie 

rozpočtu

Zníženie 

rozpočtu

Rozpočet po 

zmenách

7.6

Ekonomická 

klasifikácia
Schválený rozpočet

Zvýšenie 

rozpočtu

Zníženie 

rozpočtu

Rozpočet po 

zmenách
Názov podprogramu, prvku Kód programu Kód zdroja

12.1 41

0,00



Bežné výdavky (ZŠ):

Upravený 

rozpočet

Materská škola pri ZŠ s MŠ 600 0,00 3 779,00 0,00

Materská škola pri ZŠ s MŠ 600 0,00 109,00 0,00

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ 600 0,00 1 182,00 0,00

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ 600 0,00 58,00 0,00

Stravovanie v základnej škole (ŠJ) 600 0,00 2 362,00 0,00

Stravovanie v základnej škole (ŠJ) 600 0,00 340,00 0,00

Základná škola 600 0,00 1 086,00 0,00

Základná škola 600 0,00 350,00 0,00

Spolu 9 266,00 0,00 293 358,00

Bežné príjmy (ZŠ):

Kód 

zdroja

Granty 72a 311 0,00 150,00 0,00 150,00

Z vratiek 131L 292017 400,00 1 045,00 0,00 1 045,00

Z dobropisov 72j 292012 400,00 507,00 0,00 907,00

Spolu 1 702,00 0,00 2 102,00

Ekon. 

klasifikácia

Schválený 

rozpočet

9.1

Názov podprogramu, prvku

150,00

41

Kód programu Kód zdroja

164 000,00

9.2 41

9.3 72j 200,00

41 75 092,00

0,00

400,00

9.2 72j 50,00

44 200,00

9.1

9.3

Zníženie 

rozpočtu

Zvýšenie 

rozpočtu
Rozpočet po zmenách

0,00

9.4.1 131L

9.4.1 72a 0,00

400,00

Upravený 

rozpočet

Ekonomická 

klasifikácia
Schválený rozpočet

72j

350,00

1 486,00

Zvýšenie 

rozpočtu

Zníženie 

rozpočtu

Rozpočet po 

zmenách

540,00

77 454,00

108,00

167 779,00

259,00

45 382,00



Bežné príjmy (obec):

Kód 

zdroja

Granty 72j 311 0,00 0,00 5 000,00 0,00

Transfery od subjektov nezaradených vo verej. správe 72j 315 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00

Iné príjmy 71 292027 0,00 32 823,00 0,00 32 823,00

Z dobropisov 131L 292012 0,00 41,00 0,00 41,00

Spolu 37 864,00 5 000,00 37 864,00

Kapitálové príjmy (obec):

Kód 

zdroja

Zo štátneho rozpočtu 1AA1 322001 0,00 59 576,00 0,00 59 576,00

Spolu 59 576,00 0,00 59 576,00

Príjmové finančné operácie (ZŠ):

Kód 

zdroja

Prostriedky z predchádzajúcich rokov 72a 453 0,00 200,00 0,00 200,00

Spolu 200,00 0,00 200,00

Ekon. 

klasifikácia

Schválený 

rozpočet

Upravený 

rozpočet

Zvýšenie 

rozpočtu

Zníženie 

rozpočtu
Rozpočet po zmenách

Rozpočet po zmenách

0,00

0,00

Zníženie 

rozpočtu

5 000,00

0,00

0,00

0,00

Rozpočet po zmenách
Ekon. 

Klasifikácia

Schválený 

rozpočet

Upravený 

rozpočet

Zvýšenie 

rozpočtu

Zníženie 

rozpočtu

Ekon. 

klasifikácia

Schválený 

rozpočet

Upravený 

rozpočet

Zvýšenie 

rozpočtu


