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Zápisnica 

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke 

dňa 25.10.2022 
 

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  

Prizvaní: Mgr. Ľuboš Birtus – riaditeľ ZŠ s MŠ Likavka, 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. Poskytnutie finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí na rok 2023 

5. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2022 

6. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.09.2022 do 

01.10.2022 

7. Informácie starostu obce 

8. Interpelácie poslancov 

9. Rôzne 

10. 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: 9-0-0. Starosta obce vyzval poslancov na predloženie doplňujúceho alebo 

pozmeňujúceho návrhu k programu rokovaniu obecného zastupiteľstva. 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: 9-0-0.  

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

zápisnice určil poslancov Igora Martona a MVDr. Vladimíra Hatalu. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 394/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) schvaľuje 

program rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke; 

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) volí 
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Ing. Michala Šventa za predsedu návrhovej komisie,  

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

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) berie na vedomie 

určenie zapisovateľky Mgr. Márie Slašťanovej 

a overovateľov zápisnice p. Igora Martona a MVDr. Vladimíra Hatalu. 

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. 2: Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 

O plnení uznesení obecného zastupiteľstva informovala prítomných hlavná kontrolórka obce 

Mgr. Janka Pavlíková, ktorá konštatovala, že od začiatku nového volebného obdobia bolo 

doposiaľ prijatých 393 uznesení obecného zastupiteľstva, z ktorých vyplývajú nasledovné úlohy: 

Uznesenie č. 13/2018-8 bod c) - uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo odporúča 

obecnému úradu začať konanie vo veci usporiadania pozemku o výmere 161 m2, evidovaného na 

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

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

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

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

opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli 

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

Právny zástupca obce má už podal žalobu na príslušný súd. 

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

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

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

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

zrealizované. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tieto zápisnice zverejnené na webovej stránke obce. 

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

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

časti pozemku v čase vyhodnotenia plnenia uznesenia nebol podpísaný ani zverejnený na webovom 

sídle a CRZ. 

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

zmluvám ešte neboli vyhotovené a to hlavne vzhľadom na aktuálnu pracovnú vyťaženosť 

súvisiacu s nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami.  

K Uzneseniu č. 331/2022-8 doplnil, že Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov má šancu 

ešte do konca roka, aby sa zapísal do registra neziskových organizácií a tým by získal možnosť 

prijať príslušnú dotáciu. 
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K Uzneseniu č. 379/2022-8 uviedol, že z podobného dôvodu ako pri Uznesení č. 291/2021-8 túto 

povinnosť odložil, ale prisľúbil jej vykonanie. 

K Uzneseniu č. 382/2022-8 dodal, že zo strany obce bol dodatok so spoločnosťou Packeta Slovakia 

s.r.o. podpísaný a zaslaný na ich adresu. Žiaľ doteraz nebol uvedený dodatok podpísaný 

spoločnosťou Packeta Slovakia s.r.o. doručený na adresu obce a preto nemohlo nastať jeho 

zverejnenie. 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento v  súvislosti s Uznesením č. 291/2021-8 uviedol, že bude to potrebné 

vymyslieť tak, aby obec nebola na tom stratová a odporučil, aby sa tomu venovala aj komisia pri 

OZ. 

Poslanec Igor Marton uviedol, že navrhnutá zmena systému platieb za energie môže spôsobiť, že 

nájomcovia nebudú motivovaní šetriť energiami. 

Hlavná kontrolórka obce navrhla, aby sa dodatky k nájomným zmluvám dali vypracovať 

externému právnikovi. 

Starosta obce súhlasil s predloženým návrhom. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 395/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

informácie o plnení uznesení obecného zastupiteľstva. 

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. 3: Prevod obecného majetku – predaj pozemku 

Predkladateľ: starosta obce oboznámil prítomných poslancov so žiadosťou p. Miloslava Bureša 

a p. Alojzie Burešovej o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce o výmere 4 m2, ktorý je 

zastavaný ich rodinným domom. Tomuto predbiehalo schválenie predbežného súhlasu o kúpu 

pozemku a žiadosť o vypracovanie geometrického plánu, ktorý bol následne doručený na adresu  

obce. Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Igor Marton vyjadril svoj súhlas so schválením predloženého návrhu uznesenia. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 396/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

žiadosť p. Miloslava Bureša a p. Alojzie Burešovej, E. Bohúňa č. 2097/42, 034 01 Ružomberok 

o odkúpenie pozemku o výmere 4 m2, odčleneného z parcely E-KN 6005/1 druh pozemku 

ostatná plocha, geometrickým plánom č. 37043005-042/2021 vyhotoveným dňa 14.3.2022 

Bohumilom Murinom, v k. ú. Likavka, ktorý je vo vlastníctve obce, a ktorý je zastavaný 

rodinným domom č. 682; 

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) schvaľuje 

trvalú prebytočnosť pozemku o výmere 4 m2, odčleneného z parcely E-KN 6005/1 druh 

pozemku ostatná plocha, geometrickým plánom č. 37043005-042/2021 vyhotoveným dňa 

14.3.2022 Bohumilom Murinom, ktorý je zastavaný rodinným domom č. 682 v k. ú. Likavka, 

a ktorý je vo vlastníctve obce a nevyužíva sa trvale ani prechodne na plnenie úloh 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) 

c) schvaľuje 
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predaj prebytočného majetku obce na základe ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov žiadateľom Miloslavovi Burešovi, 

nar. 30.7.1955 a Alojzii Burešovej, r. Helisovej, nar. 12.7.1957, obaja bytom Ružomberok, ul. 

E. Bohúňa č. 2097/42, a to: 

pozemok KNC parc. č. 492/3 o výmere 4 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

zameraný geometrickým plánom č. 37043005-042/2021 vyhotoveným dňa 14.3.2022 

Bohumilom Murinom, doteraz zapísaný na LV č. 3259, vedenom Okresným úradom 

Ružomberok, katastrálnym odborom, ako časť pozemku EKN 6005/1 o výmere 4844 m2, druh 

pozemku ostatná plocha 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 4 m2 

predstavuje kúpnu cenu vo výške 80,- € (slovom osemdesiat eur), ktorí zabezpečia 

vypracovanie kúpnej zmluvy a návrh vkladu do katastra nehnuteľností na vlastné náklady do 

30.11.2022. 

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. 4: Poskytnutie finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí na rok 2023 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom žiadosti o poskytnutie finančných 

prostriedkov na záujmové vzdelávanie na rok 2023, kde žiadosť podali spolu 4 subjekty. 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Ing. Michal Švento za finančnú komisiu navrhol určiť sumu 6 eur na jedno dieťa na mesiac, 

pričom túto istú sumu navrhol pomerne rozdeliť pre jednotlivých poskytovateľov v prípade ak 

dieťa navštevuje záujmové vzdelávanie u viacerých poskytovateľov. 

Nik z prítomných poslancov nepodal iný  návrh. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 397/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) schvaľuje 

poskytnutie finančných prostriedkov v zmysle ustanovení § 6 ods. 12 písm. d)  zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov 

pre Kongregáciu Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok ako zriaďovateľa Centra 

voľného času, ktoré je súčasťou Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku, na záujmové 

vzdelávanie na rok 2023 vo výške 6,-€/mesiac/dieťa, pre deti vo veku 5 až 15 rokov s trvalým 

pobytom v obci Likavka; 

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) schvaľuje 

poskytnutie finančných prostriedkov v zmysle ustanovení § 6 ods. 12 písm. d)  zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov 

pre OZ HAPPY MOMENTS ako zriaďovateľa Súkromného centra voľného času, Štiavnická 

cesta 80, Ružomberok, na záujmové vzdelávanie na rok 2023 vo výške 6,-€/mesiac/dieťa, pre 

deti vo veku 5 až 15 rokov s trvalým pobytom v obci Likavka; 

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 

poskytnutie finančných prostriedkov v zmysle ustanovení § 6 ods. 12 písm. d)  zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov 

pre Centrum voľného času ELÁN v Ružomberku, na záujmové vzdelávanie na rok 2023 vo 

výške 6,-€/dieťa, pre deti vo veku 5 až 15 rokov s trvalým pobytom v obci Likavka; 

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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d) schvaľuje 

poskytnutie finančných prostriedkov pre Základnú školu s materskou školou Likavka, na 

mimoškolské záujmové vzdelávanie na rok 2023 vo výške 6,-€/mesiac/dieťa, pre deti vo veku 

5 až 15 rokov s trvalým pobytom v obci Likavka; 

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) 

e) schvaľuje 

prerozdelenie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie vo výške 6,-€/mesiac/dieťa, 

pre deti vo veku 5 až 15 rokov s trvalým pobytom v obci Likavka, v prípade, že dieťa 

navštevuje  záujmové vzdelávanie u viacerých poskytovateľov súčasne, poskytne každému 

poskytovateľovi záujmového vzdelávania pomernú rovnakú časť týchto finančných 

prostriedkov podľa počtu navštevovaných zariadení k dátumu 15.9. kalendárneho roka. 

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. 5: Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2022 

Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o predložených rozpočtových 

opatreniach č. 18, 19 a 20/2022 (príloha zápisnice), ktoré boli vypracované z dôvodu 

skutkového stavu a nevyhnutných potrieb obce a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento požiadal starostu obce o bližšie vysvetlenie k niektorým položkám 

a tlmočil návrh finančnej komisie pri navýšení výšky limitu na poskytnutie vecného daru pre 

jubilantov z hodnoty do 10,-€ na hodnotu do 20,-€, nakoľko navrhnutá výška limitu 30,- €, 

(ktorá sa má prerokovávať v bode Rôzne) sa im zdá privysoká.  

Starosta obce podal požadované vysvetlenia a uviedol, prečo je potrebné navýšiť túto výšku 

limitu. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 398/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) schvaľuje 

Uznesenie č. 304/2021–8 g) zo dňa 14.12.2021 o použití finančných prostriedkov z rezervného 

fondu; 

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) prerokovalo 

zmenu rozpočtu obce na rok 2022 rozpočtovým opatrením č.18/2022, č. 19/2022, č. 20/2022; 

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) berie na vedomie 

zmenu rozpočtu obce na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 18/2022 a č. 19/2022; 

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) 

d) schvaľuje 

zmenu rozpočtu obce na rok 2022 rozpočtovým opatrením č.20/2022. 

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. 6: Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.09.2022 do 

01.10.2022 

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

o kontrolovanom subjekte – Obecný úrad Likavka, kde boli za sledované obdobie vykonané 

dve kontroly v súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2022: 
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- Kontrola dodržiavania povinnosti zverejňovania súhrnných správ v zmysle zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov za rok 2021 v Základnej škole s materskou školou v Likavka.  

Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov. 
- Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách za 

obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021. 

Kontrolou bolo zistené, že starosta obce neprijal v určenej lehote opatrenia na nápravu zistených 

nedostatkov uvedených v správach z kontrol za rok 2021, neodstránil príčiny ich vzniku 

a nepredložil hlavnému kontrolórovi v určenej lehote písomný zoznam splnených opatrení 

prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, čím porušil 

ustanovenie § 21 ods. 3 písm. d), e), f) a g) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Starosta obce  priznal nesplnenie svojej povinnosti a prisľúbil v prípade jeho zvolenia v rámci 

nového volebného obdobia spracovať novú organizačnú štruktúru obecného úradu, vďaka ktorej 

by sa malo popísaným nedostatkom v budúcnosti predchádzať. Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento aj za finančnú komisiu vyjadril súhlas so spracovaním novej 

organizačnej štruktúry, vďaka ktorej by obec mohla viac napredovať. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 399/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.09.2022 do 01.10.2022.  

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. 7: Informácie starostu obce 

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

obdobie poskytol poslancom písomne (príloha zápisnice) a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento ocenil obe akcie, ktoré sa v uplynulom období konali, a to: návštevu 

partnerskej obce v Rumunsku a oslavu výročia základnej školy v Likavke. 

Poslanec Adrián Solár pochválil školskú kuchyňu, ktorá na spomínanej oslave pripravila 

pohostenie. 

Starosta obce doplnil informáciu o plánovanom zriadení parkovacích miest pre ZŤP. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 400/2022 – 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) 

 

K bodu č. 8: Interpelácie poslancov 

Interpeláciu nepredložil nikto z prítomných poslancov. 

 

K bodu č. 9: Rôzne – Zmena harmonogramu rokovaní OZ 

Predkladateľ: starosta obce navrhol zmeniť Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce 

Likavka na rok 2022, so zmenou novembrového termínu rokovania OZ z 18.11.2022 na 

25.11.2022. 

Starosta obce otvoril diskusiu a opýtal sa, či má niekto námietky voči navrhnutému termínu. 

Diskusia: 
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Poslanec Ing. Michal Švento vyjadril súhlas s uvedeným termínom. 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu. Hlasovanie: 9-0-0. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 401/2022 – 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. 9: Rôzne – Zmena smernice č. 5/2008 o hospodárení s finančnými prostriedkami na 

reprezentačné účely a propagačné účely, občianske obrady, slávnosti, kultúrne a športové akcie 

obce Likavka 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným návrh na zmenu smernice č. 5/2008, ktorý sa 

týka navýšenia limitu na poskytnutie vecného daru pre jubilantov a pre detí a obyvateľov DDS 

pri oslavách Mikuláša. Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento tlmočil názor finančnej komisie, ktorá navrhla navýšiť limit na 

poskytnutie vecného daru pre jubilantov z hodnoty do 10,-€ na hodnotu do 20.-€ a tiež navrhla 

navýšiť limit na poskytnutie vecného daru pri oslavách Mikuláša z hodnoty do 3,-€ na hodnotu 

do 6,-€. 

Poslanec Ing. Renát Haluška, PhD. navrhol navýšiť limit na poskytnutie vecného daru pre 

jubilantov na hodnotu do 25,-€. 

Poslanec Marián Mliečko navrhol navýšiť limit na poskytnutie vecného daru pre jubilantov na 

hodnotu do 30,-€. 

Mgr. Janka Pavlíková – hlavná kontrolórka obce Likavka priblížila prítomným, o akú celkovú 

sumu by sa jednalo v rámci rozpočtu obce a pripomenula, že prerokovávaná suma sa týka len 

vecného daru, k tejto sume sa pripočíta ešte cena za obed a kvety. 

Poslanec Igor Marton a MVDr. Vladimír Hatala sa stotožnili s návrhom finančnej komisie. 

Poslanec Marián Mliečko, uviedol, že sťahuje svoj návrh, nakoľko si myslel, že do uvedenej ceny 

je zarátaná aj cena obeda. 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu navýšenia limitu na poskytnutie vecného daru pre jubilantov 

z hodnoty do 10,-€ na hodnotu do 20.-€. Hlasovanie: 8-0-1 (zdržal sa: Ing. Renát Haluška, PhD.) 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu navýšenia limitu na poskytnutie vecného daru pri oslavách 

Mikuláša z hodnoty do 3,-€ na hodnotu do 6,-€. Hlasovanie: 9-0-0 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 402/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) schvaľuje 

zmenu čl. V, ods.1,  písm. a) Smernice č. 5/2008 o hospodárení s finančnými prostriedkami na 

reprezentačné a propagačné účely, občianske obrady, slávnosti, kultúrne a športové akcie obce 

Likavka, ktorou sa mení výška limitu  na poskytnutie vecného daru pre jubilantov z hodnoty do 

10,-€ na hodnotu do 20,-€, s možnosťou vystavenia poukážky na nákup tovaru v tejto hodnote; 

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) schvaľuje 

zmenu čl. V, ods.1,  písm. d) Smernice č. 5/2008 o hospodárení s finančnými prostriedkami na 

reprezentačné a propagačné účely, občianske obrady, slávnosti, kultúrne a športové akcie obce 

Likavka, ktorou sa mení výška limitu na poskytnutie vecného daru pri oslavách Mikuláša 

z hodnoty do 3.-€ na hodnotu do 6,-€ na dieťa a obyvateľa v DD a DSS. 

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. 9: Rôzne 

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

podnety a postrehy. 

Diskusia: 

Poslanec Igor Marton sa na základe podnetu p. kostolníčky opýtal, komu patria hroby kňazov na 

našom cintoríne a uviedol, že by sa mal nájsť niekto, kto sa bude o ne starať. 

Starosta obce odpovedal, že by bolo vhodné osloviť farskú hospodársku alebo pastoračnú radu. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 403/2022 – 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. 10: Záver 

Starosta obce poďakoval jednotlivým poslancom a ostatným prítomným za uplynulé volebné 

obdobie a ospravedlnil sa za svoje pochybenia. Odovzdal prítomným poslancom malé 

spomienky na končiace sa volebné obdobie a poprial každému z nich veľa úspechov v osobnom 

i pracovnom živote. 

V závere rokovania odznela štátna hymna Slovenskej republiky. 

Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 18:32 hod.. 

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Slašťanová, v. r. 

 

 

 

Igor M a r t o n, v. r.        Ing. Marián  J a v o r k a, v. r.         MVDr. Vladimír  H a t a l a, v. r.   

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

 

Priezvisko, meno, titul Dátum: 25.10.2022 

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 25.10.2022 

Stručná bilancia významných udalostí: 

27.09. – podpis zmluvy s Mondi SCP o podporení žiadosti na modernizáciu autobusovej 

zástavky 

27.09. – návšteva ministra dopravy Andreja Doležala v Ružomberku. Podanie informácie 

o stave prác na diaľnici, pravdepodobného termínu ukončenia. 

30.09. – školenie okresných volebných komisií pre spojené komunálne a župné voľby 

01.-03.10. – návšteva partnerskej obce Bodonoš v Rumunsku. Obec zastupoval zástupca 

starostu, riaditeľ školy a niektorí poslanci OZ. Obec reprezentoval folklórny súbor Likava. 

04.10. – zasadnutie komisie k vyhodnoteniu verejného obstarávania na technické vybavenie 

zberného dvora Likavka 

07.10. – zasadnutie Ružomberského združenia mesta a obcí v Liptovskej Štiavnici. Hlavná 

téma: spojené komunálne a župné voľby 

08.10. – vzpieračská súťaž o pohár starostu obce Likavka v telocvični ZŠ s MŠ Likavka spojená 

so slávnostným posedením pri príležitosti 70 rokov organizovaného vzpierania v Ružomberku 

a okolí 

08.10. – otvorenie otužileckej sezóny na Kramariskách za účasti asi 70tich otužilcov 

17.10. – školenie špeciálnej volebnej komisie pre spojené komunálne a župné voľby 

21.10. – oslavy 60 rokov ZŠ s MŠ Likavka 

 

Zadania a projektové aktivity:  

- Obec zadala vypracovanie geodetického zamerania plochy pre budúce ihrisko na ploche 

pozdĺž potoka Kopanica na vyšnom konci 

- Obec vypracovala doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie 

Zberného dvora Likavka. Išlo o aktualizáciu merateľných ukazovateľov projektu a systému 

zberu odpadov po prípadnej realizácii projektu 

 

Aktivity v obci: 

- Zamestnanci obce dokončili vybudovanie sedimentačnej nádrže na Drndošove výrobou a 

osadením kovových roštov 

- Vybudovanie nového chodníka k autobusovej zástavke MILK AGRO 

- Výmena plechovej krytiny na prístrešku pri veľkosklade mäsa - Bartoš 

- Kompletná obnova vodovodnej prípojky budovy hasičskej zbrojnice s vybudovaním novej 

vodomernej šachty s poklopom a kovovým roštom a nového prepoja splaškovej kanalizácie 

- Dodávateľsky realizovaná obnova fasády na budove č. 551 – kaderníctvo  

- Hygienická maľovka ambulancii zubných lekárok a čakárne, výmena a doplnenie svietidiel 

v chodbe budovy zubných lekárok a detskej lekárky 

- Práce na zvonici pokračovali tesárskymi prácami a zamestnanci obce opracovali a natreli 

všetko rezivo ochranným náterom 

- Zo strechy budovy šatní OŠK Likavka bol odstránený nepoužívaný komín, poza ktorý 

pretekalo do budovy a miesto po ňom bolo preplechované  

- Vybudovanie spevnenej plochy pri novinovom stánku pre rozšírenie Z-Boxu firmy Packeta 

a možnosti parkovania pri obsluhe Z-Boxu 

- Výmena dlažby na 1. NP budovy OcÚ v časti pri toaletách 

- Bol osadený prístrešok nad vstupom OcÚ 

- V kancelárií správkyne daní boli umiestené rohové lišty pri oknách 

- Vozidlo MAN absolvovalo servisnú prehliadku po jednom roku používania 

- Obci Likavka bol darovaný prebytočný majetok ministerstva vnútra – vozidlo Landrover 

Defender. Vozidlo je prihlásené v evidencii motorových vozidiel, momentálne je 

nepojazdné, bude spojazdnené členmi DHZO Likavka. 



 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Likavke dňa 25.10.2022 

Overovatelia: Igor Marton, MVDr. Vladimír Hatala 

Strana 11 z 12 

- Príprava cintorína pred sviatkom všetkých svätých (kosenie, odvoz lístia, intenzívnejšie 

vypratávanie kontajnerov, obnova schodíkov) 

- Špeciálne parkovacie miesta pre ZŤP budú zriadené v 43. týždni 2022 

 

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: 

Na úseku Hubová – Ivachnová utlmili práce začiatkom tohto roka. Medzi zhotoviteľom 

a investorom došlo v súvislosti s plnením podmienok zmluvy k disproporciám a tie súvisia 

hlavne s ekonomickou situáciou. Vážna a objektívna pripomienka zhotoviteľa stavby bola, že 

ceny stavebných materiálov išli rekordným spôsobom hore. Druhý „zádrhel“ má trochu širší 

rámec. Je spojený s genézou celej stavby. Došlo k podstatným zmenám v postupe prác za iks 

posledných rokov viackrát. Predovšetkým došlo k zmene stavby tunelového variantu z dôvodu 

zosuvov v trase tunela Čebrať. Zmena stavby a tunelového variantu priniesla prvé dramatické 

zvýšenie ceny diela a aj prvú trojročnú prestávku vo výstavbe. Toto posledné tohoročné 

utlmenie výstavby mohlo skončiť rôznymi scenármi, najhorším by bol variant ako 

v prípade výstavby tunela Višňové. Že zhotoviteľ odstúpil od zmluvy a všetky procesy 

súvisiace s novou súťažou by museli ísť odznova a všetko by sa posúvalo na 

nepredpokladateľný čas. To hrozilo aj v prípade tunela Čebrať. Rokovania medzi  investorom 

a zhotoviteľom, ktorým je združenie Čebrať, teda konzorcium dvoch firiem OHL ŽS 

a Váhostav, nakoniec došli do úspešného konca. Trvalo to pol roka, tlak na pokračovanie prác 

vyšiel od obcí a mesta Ružomberok. Viaceré rokovania, návštevy, listy, pozvania ministra do 

Ružomberka a okolia. Povedzme si, že to bolo hlavne o navýšení prostriedkov určených na 

stavbu. Ministerstvo našlo prostriedky a podarilo sa vyrokovať so zhotoviteľom podmienky na 

základe ktorých pristúpil k obnoveniu prác. Zhruba v septembri sa práce na úseku opäť spustili 

postupným tempom. Znova bolo treba najať zamestnancov, dodať techniku, a tak ďalej. 

V súčasnosti pracuje na stavbe vyše 300 ľudí. Je to cítiť a vidieť, tempo prác sa obnovilo. 

Pracuje sa na dokončievaní prerazenia samotného tunela. Južná rúra má na prerazenie už len 

niekoľko desiatok metrov. Je prakticky celá vyrazená od Likavky. Len severná sa bude ešte 

raziť z oboch strán, tam treba ešte vyhĺbiť do sto metrov. Pracuje sa aj na 

západnom portáli, aby sa tunel dať otvoriť a prebiehajú aj práce na mostných konštrukciách. 

Celú výstavbu okrem hlavného zosuvu, ktorý spôsobil prepracovanie trasy tunela, na stavbu 

vplývali aj lokálne zosuvy napríklad v Liskovej. Aj u nás v Likavke bolo zaznamenaných 

niekoľko. Malých, ale bolo potrebné k nim robiť sanačné opatrenia. Ešte je stále neistý termín 

dokončenia, minister avizoval koniec roka 2024. Financovanie stavby ide výhradne zo štátneho 

rozpočtu, teda financie boli sem presunuté z iných stavieb. Som rád, že kompetentný pochopili 

a dali dokončeniu diaľnice D1 takúto prioritu. Nielen úseku Hubová – Ivachnová, ale celkovo 

diaľnici D1. Investičný riaditeľ NDS sa optimisticky vyjadril aj o ďalšom úseku Turany – 

Hubová. Podľa jeho vyjadrenia by územné rozhodnutie k nemu mohlo byť vydané do konca 

roku 2024, potom prídu ďalšie procesné úkony a ak by sa nič podstatné nekomplikovalo, tak 

v roku 2025 by mohli teoreticky začať stavať. Keď som spomínal financie, tak pôvodná 

vysúťažená cena celého nášho úseku bol vysúťažený za 227 miliónov, po zmene tunelového 

variantu cena vzrástla na 300 miliónov a dnes je tá suma znovu vyššia. Vyslovili sme ako 

zástupcovia obcí dotknutých výstavbou ministrovi nad zmenou a teda posunutím dokončenia 

výstavby úseku rozčarovanie, ale zase sme pochopili aj veľa vecí. Ministerstvo, ktoré celú 
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stavbu zastrešuje, pracuje aj na sekundárnych a kompenzačných opatreniach. Sú kompenzáciou 

za to, že sa tu vôbec stavia a naše obce a obyvatelia sú vystavení záťaži vyplývajúcej zo 

stavebných prác. Dotknú sa všetkých obcí, teda tých, cez ktorých katastre diaľnica vedie. Čo sa 

týka Likavky sú tu hlavne kompenzácie vo veci bezpečnosti na cestách, budovanie 

inteligentných prechodov pre chodcov, mala by prebehnúť regulácia potoka dotknutého 

výstavbou, menili sa okná na jednotlivých domoch na základe protihlukovej štúdie. Všetky 

cesty zasiahnuté zvýšenou záťažou počas výstavby budú na konci preasfaltované. 

 

Most 063:  

Zhotoviteľ potvrdil termín ukončenia v polovici novembra 2022. Je pravdepodobné, že niektoré 

dokončovacie práce budú prebiehať aj po uvedení mosta do prevádzky. 
 



OBEC LIKAVKA
                                                                                                                                Návrh na zmenu rozpočtu

Rozpočtové opatrenie č. 18/2022 - starostom obce

Vypracoval (uviesť meno,dátum a podpis) Ing. Zuzana Hatalová, 26.09.2022

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:

Kultúrne podujatia (tovary a služby) 630 8 500,00 14 499,00 0,00 2 000,00

Knižnica (tovary a služby) 630 2 000,00 3 300,00 1 000,00 0,00

Spolupráca s partnerskými obcami (tovary a služby) 630 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00

Kultúrne podujatia (tovary a služby) 630 8 500,00 12 499,00 0,00 800,00

Kultúra (tovary a služby) 630 35 000,00 35 750,00 800,00 0,00

Kultúrne podujatia (tovary a služby) 630 8 500,00 11 699,00 0,00 700,00

Dopravné značenie (tovary a služby) 630 3 000,00 4 504,00 700,00 0,00

Spolu 3 500,00 3 500,00

Zníženie 

rozpočtu

Rozpočet po 

zmenách

Upravený 

rozpočet
Ekon. klasif.

83 251,00

4 300,00

2 000,00

11 699,00

36 550,00

10 999,00

Názov podprogramu Kód programu Kód zdroja
Schválený 

rozpočet

Zvýšenie 

rozpočtu

7.2 41 5 204,00

4111.3 12 499,00

11.1.1 41

2.4 41

11.3 41

11.2.2 41

11.3 41



OBEC LIKAVKA
                                                                                                                                Návrh na zmenu rozpočtu

Rozpočtové opatrenie č. 19/2022 - Dotácie zo ŠR

Vypracoval (uviesť meno,dátum a podpis) Ing. Zuzana Hatalová, 28.09.2022

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 (ZŠ):

ZŠ - 1. stupeň 600 251 410,00 230 875,00 11 597,00 0,00

ZŠ - 2. stupeň 600 347 186,00 318 828,00 16 016,00 0,00

Spolu 27 613,00 0,00

Bežné výdavky (obec):

Civilná ochrana (tovary a služby) 640 0,00 15 022,00 3 390,00 0,00

Spolu 3 390,00 0,00

Bežné príjmy:

Dotácia - OÚ Rbk 11UA 312001 15 022,00 3 390,00 0,00 18 412,00

Dotácia - bežné výdavky (normatív) 111 312012 549 703,00 27 613,00 0,00 577 316,00

Spolu 31 003,00 0,00 595 728,00

577 316,00

598 596,00

9.4.1 111 334 844,00

Zvýšenie 

rozpočtu

Zníženie 

rozpočtu

Rozpočet po 

zmenách

Upravený 

rozpočet

0,00

Ekon. klasif.

Upravený 

rozpočet

Schválený 

rozpočet

18 412,00

Zvýšenie 

rozpočtu

Zníženie 

rozpočtu

Upravený 

rozpočet

Zvýšenie 

rozpočtu

Zníženie 

rozpočtu

Rozpočet po 

zmenách

9.4.1 111 242 472,00

Názov podprogramu Kód programu Kód zdroja Ekon. klasif.
Schválený 

rozpočet

Rozpočet po 

zmenách

18 412,00

Kód zdroja
Ekon. 

klasif.

Schválený 

rozpočet

Názov podprogramu Kód programu Kód zdroja

5.2 11UA



OBEC LIKAVKA
                                                                                                                                     Návrh na zmenu rozpočtu

Rozpočtové opatrenie č. 20/2022 

Vypracoval (uviesť meno,dátum a podpis) Ing. Zuzana Hatalová, 25.10.2022
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:

Kultúrne podujatia (tovary a služby) 630 8 500,00 10 500,00 0,00 700,00

Kultúra (tovary a služby) 630 35 000,00 36 550,00 700,00 0,00

Kultúrne podujatia (tovary a služby) 630 8 500,00 9 800,00 0,00 100,00

Splácanie úrokov 630 1 185,00 0,00 100,00 0,00

Civilná ochrana (tovary a služby) 630 5 312,00 14 312,00 0,00 1 500,00

Zimná a letná údržba komunikácií (tovary a služby) 630 8 000,00 0,00 1 500,00 0,00

Autobusové zastávky (tovary a služby) 630 0,00 0,00 3 000,00 0,00

Zber a odvoz komunálneho odpadu (tovary a služby) 630 0,00 2 475,00 3 674,00 0,00

Civilná ochrana (tovary a služby) 630 5 312,00 12 812,00 0,00 2 000,00

Požiarna ochrana (tovary a služby) 630 9 000,00 0,00 2 000,00 0,00

Správa a údržba obecného majetku (mzdy) 610 84 000,00 87 640,00 0,00 3 000,00

Samosprávne funkcie (mzdy) 610 83 200,00 85 990,00 3 000,00 0,00

Správa a údržba obecného majetku (odvody do poisťovní) 620 31 000,00 32 275,00 0,00 1 049,00

Samosprávne funkcie (odvody do poisťovní) 620 31 300,00 32 280,00 1 049,00 0,00

Opatrovateľská služba pre ZŤP (mzdy) 610 4 450,00 4 637,00 0,00 300,00

Prevádzka športového areálu (mzdy) 610 9 600,00 10 055,00 300,00 0,00

Opatrovateľská služba pre ZŤP (odvody do poisťovní) 620 1 770,00 1 836,00 0,00 105,00

Prevádzka športového areálu (odvody do poisťovní) 620 3 600,00 3 760,00 105,00 0,00

Opatrovateľská služba pre ZŤP (mzdy) 610 4 450,00 4 337,00 0,00 1 000,00

13.1.1 41 1 731,00

10.1.1 41 3 865,00

3 337,0013.1.1 41

Názov podprogramu Kód programu Kód zdroja

11.2.2 41

11.3

37 250,00

41 9 800,00

Zvýšenie 

rozpočtu

Zníženie 

rozpočtu

Rozpočet po 

zmenách

Upravený 

rozpočet
Ekon. klasif.

Schválený 

rozpočet

3.4.1 41 84 640,00

14.1.1 41

13.1.1 41 4 337,00

10.1.1 41 10 355,00

88 990,00

3.4.1 41 31 226,00

14.1.1 41 33 329,00

11.3

7.1 41

5.2 41 10 812,00

5.1 41 11 000,00

9 700,00

3.2 41 1 285,00

5.2 41 12 812,00

41

8.1 72c 3 000,00

6.1 45 6 149,00

9 500,00



Samosprávne funkcie (mzdy) 610 83 200,00 88 990,00 1 000,00 0,00

Opatrovateľská služba pre ZŤP (odvody do poisťovní) 620 1 770,00 1 731,00 0,00 350,00

Samosprávne funkcie (odvody do poisťovní) 620 31 300,00 33 329,00 350,00 0,00

Opatrovateľská služba pre ZŤP (mzdy) 610 4 450,00 3 337,00 0,00 500,00

Menšie obecné služby (mzdy) 610 1 786,00 2 548,00 500,00 0,00

Opatrovateľská služba pre ZŤP (odvody do poisťovní) 620 1 770,00 1 381,00 0,00 175,00

Menšie obecné služby (odvody do poisťovní) 620 624,00 616,00 175,00 0,00

Samosprávne funkcie (tovary a služby) 630 622,00 896,00 107,00 0,00

Voľno-časové aktivity 600 3 060,00 0,00 450,00 0,00

Civilná ochrana (tovary a služby) 630 5 312,00 10 812,00 0,00 4 500,00

Kultúrne podujatia (tovary a služby) 630 8 500,00 9 700,00 4 500,00 0,00

Samosprávne funkcie (tovary a služby) 630 0,00 900,00 432,00 0,00

Spolu 22 942,00 15 279,00

Kapitálové výdavky:

Verejné osvetlenie 700 15 950,00 0,00 0,00 15 950,00

Prevádzka športového areálu 700 0,00 3 680,00 385,00 0,00

Požiarna ochrana 700 0,00 0,00 40,00 0,00

Spolu 425,00 15 950,00

40,00

Rozpočet po 

zmenách

1 332,00

41 4 065,00

Názov podprogramu

3.5 41 3 048,00

13.1.1 41 1 206,00

3.5

532 407,00

Upravený 

rozpočet

4 105,00

0,00

791,00

14.1.1 111 1 003,00

3 510,00

10.1.1

13.1.1 41 2 837,00

14.1.1 41 89 990,00

13.1.1 41 1 381,00

14.1.1 41 33 679,00

14 200,00

6 312,00

14.1.1 72a

Zníženie 

rozpočtu

12.1 46

Kód programu Kód zdroja
Zvýšenie 

rozpočtu

41

Schválený 

rozpočet

9.5 41

11.3 41

5.2 41

Ekon. klasif.

5.1 41



Bežné príjmy:

Z prenajatých budov, priestorov a objektov 41 223001 0,00 700,00 0,00 41 750,00

Granty 72c 311 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00

Za predaj výrobk., tovarov a služieb - vyhlásenie v MR 41 223001 0,00 300,00 0,00 1 050,00

Zo štátneho účelového fondu - environmentálny fond 45 312002 2 475,00 3 674,00 0,00 6 149,00

Zo štátneho rozpočtu 111 312001 896,00 107,00 0,00 1 003,00

Granty 72a 311 1 399,00 432,00 0,00 1 831,00

Spolu 8 213,00 0,00 54 783,00

Kapitálové príjmy:

Z predaja pozemkov 41 233001 0,00 500,00 0,00 500,00

Spolu 500,00 0,00 500,00

Príjmové finančné operácie:

Z rezervného fondu obce 46 454001 341 041,00 0,00 15 950,00 325 091,00

Spolu 0,00 15 950,00 325 091,00

103 387,00

Kód zdroja
Ekon. 

klasif.

Schválený 

rozpočet

Upravený 

rozpočet

0,00

Zvýšenie 

rozpočtu

Zníženie 

rozpočtu

Rozpočet po 

zmenách

Upravený 

rozpočet

Zvýšenie 

rozpočtu

Zníženie 

rozpočtu
Rozpočet po zmenách

Zníženie 

rozpočtu
Rozpočet po zmenách

Zvýšenie 

rozpočtu

41 050,00

750,00

0,00

0,00

Ekon. 

klasif.

Schválený 

rozpočet

Ekon. 

klasif.

Schválený 

rozpočet

Upravený 

rozpočet
Kód zdroja

0,00

622,00

Kód zdroja


