OBEC LIKAVKA
Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke
dňa 26.04.2022
Starosta obce
Hlavný kontrolór obce

Ing. Marián Javorka
Mgr. Janka Pavlíková

Prítomní poslanci OZ: MVDr. Vladimír Hatala, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček,
Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento
Ospravedlnení: Ing. Renát Haluška, PhD., Daniel Krížo
Prizvaná: Mgr. Mária Šlašťanová – ref. OcÚ
Ostatní prítomní: JUDr. Martin Ľ. Fafalák
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. Návrh VZN Obce Likavka o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú
úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na činnosť školských zariadení
4. Dohody o náhrade za zriadené vecné bremeno
5. Zmena rozpočtu obce na r. 2022
6. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.02.2022 do
01.04.2022
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: 7-0-0. Starosta obce vyzval poslancov na predloženie doplňujúceho alebo
pozmeňujúceho návrhu k programu rokovaniu OZ. Poslanci nepredložili žiadne návrhy.
Starosta obce navrhol Ing. Michala Šventa za predsedu návrhovej komisie, p. Jozefa Peniaka
a p. Adriána Solára za členov návrhovej komisie. Starosta obce otvoril diskusiu k predloženému
návrhu. Bez diskusie. Hlasovanie: 7-0-0.
Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Máriu Slašťanovú – ref. OcÚ. Za overovateľov
zápisnice určil poslancov Mariána Mliečka a p. Igora Martona.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 341/2022 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke;
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Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček,
Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) volí
Ing. Michala Šventa za predsedu návrhovej komisie,
p. Jozefa Peniaka a p. Adriána Solára za členov návrhovej komisie;
Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, 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 Mariána Mliečka a p. Igora Martona.
Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, 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 a konštatovala, že od začiatku nového volebného obdobia bolo doposiaľ
prijatých 340 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 uvedené 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. 260/2021-8 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom
oporných bodov obecného rozhlasu spoločnosti UPC BRADBAND SLOVAKIA s.r.o. Bratislava
a to od 1.7.2021. Dňa 1.3.2022 obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 320/2022-8 bod b)
zmenu uvedeného uznesenia na znenie: „schvaľuje prenájom prebytočného majetku obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe ustanovenia § 9 ods. 9 písm. c) zákona SNR č.
138//1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, žiadateľovi UPC BROADBAND
SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO 35971967, IČ DPH SK 2022117405
a to: 163 oporných bodov obecného rozhlasu na dobu určitú 10 rokov s výpovednou lehotou 1
rok za cenu nájmu 1.- €/ oporný bod/mesiac, od doby účinnosti príslušnej nájomnej zmluvy. Na
základe zmeny uznesenia bola zmluva o nájme oporných bodov uzavretá a podpísaná oboma
stranami dňa 8.3.2022.
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. 297/2021-8 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce, aby
všetky motorové vozidlá vo vlastníctve obce boli označené príslušnosťou k obci. Uznesenie
splnené, motorové vozidlá sú označené príslušnosťou k obci.
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 7.2.2022 a odovzdaná starostovi
obce. Zmluva doposiaľ nebola uzavretá.
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
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o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce bola vypracovaná dňa 7.2.2022 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 7.2.2022
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 7.2.2022 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 7.2.2022
a odovzdaná starostovi obce. Zmluva doposiaľ nebola uzavretá.
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 7.2.2022 a odovzdaná
starostovi obce. Zmluva doposiaľ nebola uzavretá.
Starosta obce poďakoval hlavnej kontrolórke obce a k Uzneseniu č. 13/2018-8 bod c) doplnil, že
nasledujúcim krokom zo strany obce bude podanie žaloby, ohľadom ktorej podal prítomným
poslancom bližšie informácie. V rámci Uznesenia č. 260/2021-8 vysvetlil, prečo ešte nedošlo
k finančnému plneniu podpísanej zmluvy a k Uzneseniu č. 291/2021-8 bližšie špecifikoval
problematiku potreby navýšenia poplatkov jednotlivých nájomcov za spotrebu energií.
K uzneseniam súvisiacimi so zmluvami o poskytnutí dotácie uviedol, že zmluvy boli podpísané, no
neboli zverejnené z dôvodu zmeny, ktorou je povinnosť obcí zverejňovať zmluvy na Centrálnom
registri zmlúv, kde obec Likavka ešte nemá zriadený prístup. Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento sa opýtal, kedy obec požiadala o zriadenie prístupu na Centrálny
register zmlúv.
Starosta obce odpovedal, že presný dátum si nepamätá.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 342/2022 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
informácie o plnení uznesení obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček,
Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 3: Návrh VZN Obce Likavka o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na činnosť školských zariadení
Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom návrh predloženého
VZN, upozornil na niekoľko formálnych chýb v texte a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento ako spolutvorca uvedeného VZN predstavil prítomným dôvody
potreby jeho novelizácie t.j. podmienky odpustenia, prípadne uhradenia pomernej časti
mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na MŠ a ŠKD. Ing. Michal Švento ďalej
tlmočil názor finančnej komisie, ktorá navrhla zdvihnúť režijné náklady na jedného stravníka
na 8,- € mesačne pre MŠ aj ZŠ a tento návrh odôvodnil požiadavkou školy na dofinancovanie
zvyšujúcich sa nákladov na energie a pod.
Poslanec MVDr. Vladimír Hatala navrhol nezvyšovať mesačný poplatok za stravníka MŠ tak
výrazne a navrhol sumu 6,- €.
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Poslanci viedli krátku diskusiu, súhlasili s návrhom poslanca MVDr. Vladimíra Hatalu
a poslanec Ing. Michal Švento stiahol svoj predchádzajúci návrh.
Starosta obce dal hlasovať za zmeny vo VZN súvisiace s odpustením, resp. uhradením
pomernej časti mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na MŠ a ŠKD. Hlasovanie:
7-0-0.
Starosta obce dal hlasovať za zdvihnutie poplatku zákonného zástupcu na jedného stravníka MŠ
na 6,- € mesačne a stravníka prvého/druhého stupňa ZŠ na 8,- € mesačne. Hlasovanie: 7-0-0.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 343/2022 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Likavka č. 1/2022 o určení výšky príspevku zákonného
zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na činnosť
školských zariadení.
Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček,
Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 4: Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom 3 návrhy dohôd o náhrade za
zriadené vecné bremeno, ktoré bolo zriadené zo zákona. Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Ing. Michal Švento sa vyjadril aj za finančnú komisiu a odporučil predmetné návrhy dohôd
schváliť.
Návrh uznesení predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 344/2022 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
schvaľuje
Dohodu o náhrade za zriadené vecné bremeno č. 30201/DoVB-003/2022/ENERGOTEL/ 66300/I/Likavka/0920/Geoplán uzatvorenú podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka č.
40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 66-68 zákona č. 351/2011
Z. z. o elektronických komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček,
Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
Uznesenie č. 345/2022 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
schvaľuje
Dohodu o náhrade za zriadené vecné bremeno č. 30201/DoVB-001/2022/SSD/616-00,62600,627-00,628-00/Likavka/0920/Geoplán uzatvorená podľa ustanovenia § 51 Občianskeho
zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 11, ods. 9 a
12 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček,
Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
Uznesenie č. 346/2022 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
schvaľuje
Dohodu o náhrade za zriadené vecné bremeno č. 30201/DoVB-003/2022/ENERGOTEL/ 66300/Likavka/0920/Geoplán uzatvorenú podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka č.
40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 66-68 zákona č. 351/2011
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Z. z. o elektronických komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, 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. 4/2022 a č. 5/2022 (príloha zápisnice), ktoré boli vypracované
z dôvodu nevyhnutných potrieb obce a skutkového stavu. Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento podal niekoľko informácií k položke – Prevádzka športového areálu,
kde značné finančné náklady bude stáť oprava podlahy po havárií na vodovodnom potrubí.
Poslanci ďalej požiadali o bližšie informácie v rámci niektorých bodov rozpočtových opatrení,
ktoré im starosta obce následne podal.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 347/2022 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) prerokovalo
zmenu rozpočtu obce na rok 2022 rozpočtovým opatrením č.4/2022, č.5/2022;
Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček,
Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) berie na vedomie
zmenu rozpočtu obce 2022 rozpočtovým opatrením č.4/2022;
Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček,
Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
c) schvaľuje
zmenu rozpočtu obce na rok 2022 rozpočtovým opatrením č.5/2022.
Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, 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 01.02.2022 do
01.04.2022
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 I. polrok 2022:
- Kontrola použitia a vyúčtovania finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté
z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie v roku 2020,
- Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021.
Kontrolami neboli zistené nedostatky.
Starosta obce poďakoval hlavnej kontrolórke obce a otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 348/2022 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.02.2022 do 01.04.2022.
Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček,
Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 7: Informácie starostu obce
Predkladateľ: starosta obce uviedol, že zoznam všetkých informácií za uplynulé obdobie,
poskytol poslancom písomne (príloha zápisnice) a tieto ešte doplnil o nasledovné:
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- Dňa 22.4.2022 bolo obci doručené oznámenie o schválení NFP vo výške 59.575,93,- € na
realizáciu projektu: Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídla prostredníctvom
rekonštrukcie chodníkov v obci Likavka (ide o chodníky od križovatky cesty I/59 po ul. J.
Kačku smerom ku autobusovej stanici). V tejto veci bude podpísaná príslušná zmluva, kde
obec Likavka navrhne v režime poskytnutia finančného príspevku uplatniť režim
predfinancovania. Zhotoviteľom diela bude na základe ukončeného verejného obstarávania
a podpísanej zmluvy o dielo firma JH Road, s.r.o. Likavka, termín realizácie: od polovice
mája do polovice júna 2022.
- 25.04.2022 sa v sobášnej miestnosti KD konala beseda so žiakmi 6. ročníka ZŠ. Predmetom
besedy bola prezentácia histórie obce, jej dominánt a turistických atrakcií, predstavenie
orgánov obce, ich činnosti, kompetencií, ktoré obec vykonáva, symbolov obce, nástrojov na
komunikáciu a prezentáciu obce a pod. Besedu zastrešovali starosta obce a vedúca KD.
- Dňa 26.04.2022 došlo k podpísaniu odovzdávacieho protokolu a fyzickému odovzdaniu
majetku obce – zariadenia zubnej ambulancie MUDr. Oliseychuk v Zdravotnom stredisku
Likavka. p. doktorka vybavuje ambulanciu novou zdravotnou technikou vo vlastnej réžii.
- 26.04.2022 - Návšteva riaditeľa SC ŽSK Ing. Pavla Líšku v obci Likavka – rokovanie
ohľadom údržby št. ciest v obci a fyzická obhliadka problémových úsekov (pri železničnej
stanici smerom na Liskovú, pri Hubertuse, v križovatke pri št. nemocnici, v úseku od pošty
po CBA Verex, atď.)
- Starosta obce navrhol zvolať na máj mimoriadne rokovanie OZ spojené s odovzdaním ceny
obce pre občanov Likavky, ktorým bolo toto ocenenie určené obecným zastupiteľstvom.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanci si od starostu obce pýtali bližšie informácie k problematike dopravy v súvislosti
s plánovanou rekonštrukciou mosta pri Senirese a vyslovili obavy nad situáciou, ktorá
pravdepodobne nastane, t.j. vysoký nápor áut prechádzajúcich cez dedinu a tvorenie kolón.
Starosta obce na uvedenú tému viedol s poslancami krátku diskusiu.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 349/2022 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
informácie starostu obce.
Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, 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
Starosta obce predstavil prítomným poslancom JUDr. Martina Ľ. Fafaláka – právneho zástupcu
p. Kataríny Dubovcovej, ktorý sa zúčastnil rokovania OZ vo veci prerokovania žiadosti
o schválenie zámeru predaja nehnuteľnosti v prospech p. Dubovcovej.
JUDr. Martin Ľ. Fafalák poprosil o udelenie slova.
Starosta v zmysle schváleného Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Likavka dal
hlasovať o možnosti vystúpiť p. Fafalákovi. Hlasovanie: 7-0-0. Starosta dal slovo p. Fafalákovi.
JUDr. Marin Ľ. Fafalák poďakoval za udelené slovo, v krátkosti opísal predmet svojej žiadosti
a navrhol, aby obecné zastupiteľstvo vyjadrilo predbežný súhlas s predajom 1,5 m širokého
pozemku popri dome p. Dubovcovej a zároveň navrhol podmieniť tento súhlas súhlasným
stanoviskom Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja.
Starosta obce uviedol, že akékoľvek zaobchádzanie s majetkom obce je podmienené schválením
trvalej prebytočnosti uvedeného majetku. Navrhol v danej veci postupovať obozretne a oprieť sa
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o stanovisko SC ŽSK, ktoré je v tomto smere kľúčové. Nepísaným pravidlom je, že každú žiadosť
prerokuje najprv stavebná a finančná komisia a preto tiež odporučil držať sa zaužívaných krokov.
Poslanci viedli krátku diskusiu s JUDr. Fafalákom a vyjadrili súhlas so slovami starostu obce.
JUDr. Martin Ľ. Fafalák uviedol, že začne tým, že osloví SC ŽSK.
K bodu č. 9: Rôzne – Príspevok pre žiakov prvého ročníka základnej školy
Predkladateľ: starosta obce ďalej v bode č. 9 reagoval na návrh poslanca Jozefa Peniaka, ktorým
bolo schválenie jednorazového príspevku pre žiakov prvého ročníka základnej školy a uviedol,
že je potrebné vypracovať smernicu na určenie výšky a podmienok poskytnutia tohto
príspevku. Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanci súhlasili s poskytnutím príspevku pre prvákov, riešili problematiku, ako formou sa bude
príspevok poskytovať a či bude poskytnutý všetkým prvákom, alebo len tým, ktorí budú
navštevovať základnú školu v Likavke. V závere diskusie sa zhodli na tom, že príspevok vo výške
100 € bude poskytnutý všetkým žiakom prvého ročníka bez ohľadu na to, ktorú školu bude
navštevovať.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 350/2022 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
poveruje
Komisiu sociálnych vecí pre Obecnom zastupiteľstve Obce Likavka vypracovaním smernice
na určenie výšky a podmienok poskytnutia jednorazového príspevku pre žiakov prvého ročníka
základnej školy.
Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček,
Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 9: Rôzne
Predkladateľ: starosta obce ďalej v rámci bodu č. 9 uviedol, že v roku 2020 Obecné
zastupiteľstvo Obce Likavka prijalo Uznesenie č. 192/2020 – 8, ktorým bolo schválené dočasné
neuplatňovanie poplatku za dovoz obedov a to počas doby trvania pandémie COVID – 19.
Starosta obce navrhol ponechať rozvážanie obedov zadarmo aj po skončení pandémie ako
službu občanom a formu sociálnej pomoci. Starosta obce ďalej uviedol, že sa plánuje príprava
úpravy Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Likavka, ktorá by sa okrem zrušenia
poplatku za rozvoz obedov mala týkať aj zmeny sadzieb a poplatkov za užívanie KD pri
prenájmoch a zvýšenia poplatku za prenájom telocvične a požiarnej zbrojnice.
Starosta obce ďalej informoval poslancov, že MAS Dolný Liptov ako sprostredkovateľský
orgán pri prideľovaní finančných prostriedkov v Programe rozvoja vidieka pripravuje
zverejnenie výziev na podávanie žiadostí na čerpanie týchto finančných prostriedkov a vyzýva
obce, aby v rámci programu pripravili aktivitu, ktorú by mohli z týchto prostriedkov vybudovať
a financovať.
Starosta obce spolu s poslancami sa počas krátkej diskusie zhodli na tom, že obci najviac chýba
komunitné centrum a uvažovali o priestorových možnostiach jeho realizácie.
Poslanec Jozef Peniak, ako jednu z možností pri vybudovaní komunitného centra navrhol
vyčleniť aj priestor pre vytvorenie obecného múzea.
Starosta obce dal hlasovať o tom, že Obec Likavka vypracuje podklady pre podanie žiadosti na
vybudovanie komunitného centra v nevyužitých obecných priestoroch v rámci Opatrenia 2.1.2
Podpora investícií do základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo. Hlasovanie: 7-0-0.
Starosta obce vyzval poslancov, aby v rámci všeobecnej diskusie predniesli svoje podnety
a postrehy.
Diskusia:
Poslanec Igor Marton odinterpretoval žiadosť p. Ivety Martonovej, o schválenie dodatku č. 2
zmluve o zabezpečovaní prác súvisiacich s pochovávaním alebo exhumáciou a taktiež
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poplatkov za prenájom obradnej miestnosti a chladiaceho zariadenia, kde vzhľadom na
zvýšenie cien energií, minimálnej mzdy, odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne a ceny
práce požiadala upraviť ceny za jednotlivé pohrebné služby.
Starosta obce uviedol, že uvedenou žiadosťou sa bude zaoberať.
Poslanec Jozef Nemček upozornil na problém s hromadením sa vody na Moyzesovej ulici
a navrhol uvedenú problematiku riešiť umiestnením žľabov.
Starosta obce odpovedal, že uvedeným problémom sa bude zaoberať ale je potrebné podať
oficiálnu žiadosť.
Poslanec Jozef Nemček ďalej navrhol zdravotnícku techniku, ktorá ostala po predchádzajúcej
zubárke v obci odpredať, nakoľko po dlhšom časovom období stratí svoju hodnotu.
Starosta obce odpovedal, že jednou z možností je aj ponechanie si uvedenej techniky z
toho dôvodu, že výrobca túto techniku už prestal vyrábať a v budúcnosti by bol problém
s náhradnými dielmi. V tom prípade by mohla poslúžiť pre druhú zubárku v obci. Každopádne
bude potrebné zvážiť možnosť ponúknuť na predaj všetok majetok, ktorý obec získala
prostredníctvom projektu, to však až po jeho oficiálnom ukončení.
Poslanec Adrián Solár upozornil na nevhodné namontovanie držiakov na stĺpoch určených na
umiestnenie skriniek pre optický internet.
Starosta obce uviedol, že tento problém už riešil s firmou, ktorá inštalovala uvedené držiaky
a na základe dohody budú všetky držiaky otočené a v prípade potreby aj zdvihnuté, aby
nepôsobili rušivým dojmom, prípadne neohrozovali bezpečnosť ľudí.
Poslanec Adrián Solár znovu predniesol návrh umiestniť majáky na niektoré obecné autá
a opýtal sa, či obec neuvažovala nad takým spôsobom poskytovania dotácií, ako to funguje
v meste Ružomberok, že každý subjekt, ktorému je dotácia poskytnutá, financuje spoluúčasť.
Starosta obce uviedol, že obec takúto podmienku nemá zakotvenú vo VZN a v prípade súhlasu
s týmto návrhom by bolo potrebné zmeniť VZN.
Poslanec Jozef Peniak znovu upozornil na potrebu opílenia drevín pri potoku na ulici Pod
hradom.
Poslanec Igor Marton sa opýtal na informácie ohľadom výstavby nového bytového domu
v Likavke.
Starosta obce odpovedal, že je vydané územné rozhodnutie pre väčšiu budovu a stavebné
povolenie pre menšiu budovu. Verejné obstarávanie však žiaľ nebolo spustené z dôvodu, že pri
stavebnom konaní si mesto Ružomberok vyžiadalo úpravu projektovej dokumentácie, ktorá
zabrala dosť času, čím sa nestíha podať žiadosť do konca mája, z čoho vyplýva, že táto žiadosť
bude môcť byť podaná až na budúci rok.
Hlavná kontrolórka obce – Mgr. Janka Pavlíková sa vyjadrila k niektorým poznámkam zo
strany kultúrnej pracovníčky, ktoré odzneli na jej adresu na predchádzajúcom rokovaní OZ, na
ktorom nebola prítomná. Upozornila na niektoré nepravdivé informácie, ktoré boli na rokovaní
povedané, vyjadrila k tomu svoj názor a požiadala starostu obce, aby uviedol veci na pravú
mieru.
Starosta obce sa vyjadril k niektorým sporným veciam a zobral si za zodpovednosť situáciu,
ktorá mala za následok daňovú kontrolu. Starosta obce ďalej zdôraznil, že práca kontrolórky
pri jej upozorňovaní na nedostatky by nemala byť vo všeobecnosti chápaná ako zaujatosť voči
kontrolovanej osobe, ale mala by slúžiť na to, aby sa pochybenie objavilo a napravilo. Mala by
byť chápaná ako možnosť poučenia sa a osobného rastu. Starosta obce v závere doplnil, že
k otázke personálnych vzťahov a organizovania práce na obecnom úrade sa na rokovaní OZ
vyjadril posledný krát, pretože to tam nepatrí. Vypracuje sa nový organizačný poriadok, ktorý
veľmi napomôže riešeniu podobných záležitostí. Zamestnanci obce budú upozornení, že
akákoľvek podobná konfrontácia sa bude v budúcnosti považovať za hrubé porušenie pracovnej
morálky.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 351/2022 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
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berie na vedomie
diskusné príspevky.
Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček,
Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 10: Záver
Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 19:12 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Zapísala: Mgr. Mária Slašťanová, v. r.

Marián M l i e č k o, v. r.
overovateľ

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

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

Priezvisko, meno, titul

Dátum: 26.04.2022

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 26.04.2022
Stručná bilancia významných udalostí:
08.03. – starosta obce a zamestnanci OcÚ absolvovali online webinár zameraný na efektívnu
elektronickú komunikáciu obce
10.03. – konanie ohľadom odovzdania staveniska – Most 063 pri domove dôchodcov.
10.03. – rozhodnutie stavebnej komisie pre vydanie stanoviska k projektu Kremácia domácich
miláčikov, a tiež prezentácia zameraná na aplikáciu Výzvy č. OPII-2021/7/15-DOP na
predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na
„Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“
18.03. – umiestnenie 13tich vtáčích búdok v areáli školy a kostola s prednáškou pre deti (búdky
zhotovili zamestnanci obce)
21.-22.03 – potravinová zbierka na pomoc utečencom umiestnených v dvoch obciach pri
hraniciach s Ukrajinou
22.03. – svetový deň vody – meeting organizovaný Vodárenskou spoločnosťou Ružomberok,
a.s., Povodím Váhu a spoločnosťou Mondi SCP, a.s.
23.03. – odovzdanie materiálne pomoci z potravinovej zbierky v obciach Choňkovce a Inovce
24.03. – rokovanie Ružomberského ZMOSu na tému povinnosti obcí pri utečeneckej kríze
27.03. – schôdza Základnej organizácie SČK – obec zastupoval zástupca starostu – Ing. Michal
Švento
05.04. – stretnutie Rady MAS Dolný Liptov na OcÚ Bešeňová – príprava rozpočtu a aktivít
združenia na rok 2022
06.04. – oslavy Oslobodenia obce Likavka pred OcÚ a pri pamätníku na Kramariskách
07.04. – valné zhromaždenie MAS Dolný Liptov – schválenie rozpočtu a aktivít združenia na
rok 2022 a voľba členov orgánov združenia. Starosta obce bol zvolený do dozornej rady
združenia.
07.04. – webinár pre zamestnancov obce na tému efektívneho využívania elektronickej
komunikácie v podmienkach Obce Likavka
08.04. – posedenie ku Dňu učiteľov
09.04. – 1. kolo žiackej ligy vo vzpieraní v telocvični ZŠ s MŠ Likavka
13.04. – zasadnutie Rady a Dozornej rady MAS Dolný Liptov k určeniu stratégie pre čerpanie
novo alokovanej čiastky pre projekty členov združenia a žiadateľov z okresu RK. V roku 2022
vypíše MAS Dolný Liptov viacero výziev na podávanie žiadostí. Alokovaná suma je necelých
950.000,- €.
20.04. – rokovanie Ružomberského ZMOSu – téma rokovania: interná problematika
organizácie
21.04. – pracovné stretnutie s projektantami miestnej komunikácie pre IBV Strelnica ohľadom
prepracovania projektovej dokumentácie podľa aktuálnych požiadaviek dotknutých orgánov
22.04. – členská schôdza členov záhradkárskej osady Pod Čebraťom
23.04. – poľovné združenie organizovalo brigádu na očistenie trávnatých a lesných pozemkov
v katastri obce od odpadu
24.04. – účasť na odpustovej slávnosti v Kostole sv. Juraja v Likavke
Obci Likavka bola Daňovým úradom v Ružomberku uložená pokuta vo výške 900,- € za
pochybenia pri manažovaní výdavkov obecného plesu 2019
Zadania a projektové aktivity:
- Podaná žiadosť na Envirofond o dotáciu za vytriedený odpad v r. 2021
- Podaná žiadosť na Fond na podporu umenia o dotáciu na knižničný fond (požadovaná suma
5.000,- €)
- V dvojtýždenníku Spoločník bol zverejnený profil obce Likavka z aktivít v mesiacoch
marec – apríl 2022 a v časopise RK magazín vyšiel profil o obci Likavka
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- Zrealizované verejné obstarávania: zberný dvor – stavba a zberný dvor – technické
vybavenie. Zo súťaže na stavbu bol vylúčený uchádzač umiestnený na prvom mieste,
nakoľko nezodpovedal na otázky verejného obstarávateľa ohľadom cenotvorby
- Zrealizované verejné obstarávania: Vypracovanie projektového zámeru pre podanie žiadosti
o finančný príspevok na aktivitu „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“; na tú istú
aktivitu bolo realizované aj verejné obstarávanie na samotné vypracovanie žiadosti
o finančný príspevok
- Obec Likavka bola vyzvaná na doplnenie žiadosti o poskytnutie dotácie na zakúpenie
techniky na nakladanie s odpadom a o doplnenie žiadosti o finančný príspevok na
rekonštrukciu chodníkov k autobusovému nástupišťu. Obe žiadosti boli doplnené.
- Obec podala žiadosť o vysvetlenie ohľadom vyhodnotenia podanej žiadosti o dotáciu na
vybudovanie detského ihriska v areáli školy. Obec Likavka sa nenachádza ani v zozname
podporených žiadostí, ani v zozname nepodporených podaných na tento účel.
Aktivity v obci:
- 1.3.2022 dodávateľsky spoločnosťou Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. vykonané
vyčistenie koryta potoka Likavčianka od naplavenín v úsekoch pred hasičskou zbrojnicou
a obecným úradom
- Firma GreMi KLIMA vykonala vyčistenie klimatizačnej jednotky v serverovni OcÚ
- Zamestnanci obce vymaľovali dve kancelárie a miestnosti WC na poschodí budovy OcÚ
- Dodávateľ traktora Branson vykonal záručnú opravu na prepínači pohonu medzi nápravami
traktora
- Zamestnanci obce vyčistili od odpadu krajnicu cesty I/59 od hranice katastra s Valaskou
Dubovou, cez Kramariská po dom dôchodcov a tiež lokality pri bývalom pionierskom dome
a smerom na Rybárpole. Objem vyzbieraného odpadu predstavoval dve vlečky auta MAN.
- Zamestnanci obce vyčistili krajnicu cesty I/59 v zastavanej časti od štrku a blata po zimnom
období
- Zamestnanci obce zrevitalizovali lavičky pred OcÚ (nátery konštrukcií a kompletná obnova
drevených prvkov), upravili poškodenú fasádu a uvoľnené kabrince pri vstupe do budovy
OcÚ, objednaný je prístrešok na prekrytie vstupu do OcÚ
- Zamestnanci obce zrekonštruovali poškodenú autobusovú zastávku pri Agromilku
(vyvarenie zhnitých oceľových prvkov, vypílenie otvorov v opláštení zastávky, povrchový
náter a nové ukotvenie zastávky)
- V areáli zberného dvora pri pekárne realizovali zamestnanci obce poštiepkovanie
dreveného odpadu a vyviezli z neho väčšinu nahromadeného objemného odpadu
- V interiéri budovy hasičskej zbrojnice bolo osadené zrkadlo a zásobník na papierové
utierky na dámskom WC
- Na zbernom dvore pri pošte bola nainštalovaná a ociachovaná váha na váženie odpadu, pod
váhu zamestnanci obce zhotovili betónovú platňu a ku váhe dotiahli el. prípojku
- Zamestnanec obce zrealizoval kompletnú výmenu verejného osvetlenia na uliciach
Mikuštiakovej a Hviezdoslavovej a čiastočnú výmenu na uliciach: 4 svietidlá na
Moyzesovej ulici, 5 svietidiel na Školskej ulici od družstva po školskú bránu a 4 svietidlá
na ulici Jánovčíkovej - poza kostol.
- Dodávateľsky prebieha výmena palubovky pinpongovej herne v budove OŠK. Na
demontáži pôvodnej podlahy participovali zamestnanci obce, ktorí vykonajú aj finálne
lakovanie novej palubovky. Táto pozostáva z dvoch podkladových vrstiev (izolácia
a parozábrana) a dvoch vrstiev lepených OSB dosiek hrúbky 1,2 cm.
- Počas jarných prázdnin bola dokončená rekonštrukcia chodby a schodišťa na budove
základnej školy (položenie podlahovej krytiny)
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Firma UPC BRODADBAND SLOVAKIA, a.s. realizovala v obci preložku niektorých
stĺpov obecného rozhlasu a osadila hliníkové držiaky pre skrinky na spájanie optických
káblov na viaceré stĺpy rozhlasu.

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,
- zamestnanci obce započali s pravidelným zberom zeleného odpadu po domácnostiach – zber
sa vykonáva každý pondelok až do novembra
- jarná údržba ciest, chodníkov, mostov, lávok, parkovísk, areálu cintorína – mechanické
a ručné zametanie.
Diaľnica: Práce sa realizujú len na úsekoch, kde dochádza k finančnému plneniu zo strany
investora, t.j. mostné objekty. Ostatné práce boli prerušené a rokuje sa s investorom o indexácii
ceny za dielo, predovšetkým v súvislosti s nárastom cien stavebných materiálov. Zhotoviteľ
premiestňuje svoju techniku a pracovné sily z úseku D1 Hubová – Ivachnová na iné stavby.
Pôvodný termín sprejazdnenia, t.j. nov. 2023 je nereálny, odhaduje sa na 24 mesiacov od
opätovného spustenia prác.
Most 063 pri domove dôchodcov: Stavenisko odovzdával investor - SSC, a.s. zhotoviteľovi firme Swietelski. Pôvodný most bude zbúraný a postavený bude nový most s iným
konštrukčným riešením. Stavenisko sa bude obchádzať jednopoľovým oceľovým premostením
v jeho tesnej blízkosti, účastníci dopravy vrátane kamiónov a mechanizmov stavby diaľnice D1
nebudú z cesty odkláňané. Starosta obce počas rokovania tlmočil obavy z dopadu stavby na
chod obce, dopravu jej obyvateľov do okresného mesta, dopravné zápchy, používanie
miestnych komunikácií na obchádzanie staveniska. Investor i zhotoviteľ sa zaviazali aktuálnu
situáciu pravidelne monitorovať a kolízne momenty operatívne riešiť s políciou. Obec Likavka
bude informovaná na týždennej báze o harmonograme aktuálnych prác. Práce začali výrubom
drevín, preložkou vodovodu DN 300 vedúceho popod most a následne budú pokračovať
demolačnými prácami. Zhotoviteľ plánuje stavbu dokončiť do zimy 2022.
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OBEC LIKAVKA
Návrh na zmenu rozpočtu

Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 - Avíza reg. úradu školskej správy ZA, UPSVaR Rbk
Vypracoval (uviesť meno,dátum a podpis)
Schválil (uviesť meno,dátum a podpis)

Ing. Zuzana Hatalová, 16.03.2022
Ing. Marián Javorka, starosta obce
presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu
● povolené prekročenie a viazanie príjmov
● povolené prekročenie a viazanie výdavkov
● povolené prekročenie a viazanie finančných operácií

Druh rozpočtového opatrenia

Bežné výdavky ZŠ:

Názov položky
ZŠ - 1. stupeň
ZŠ - 2. stupeň
Dotácia - MŠ predškoláci
Dotácia - dopravné

Spolu

Kód programu

Kód zdroja

Ekonomická
klasifikácia

Schválený rozpočet

Upravený
rozpočet

9.4.1
9.4.1
9.6.1
9.6.14

111
111
111
111

600
600
600
600

251 410,00
347 186,00
4 943,00
3 035,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Zvýšenie
rozpočtu

Zníženie
rozpočtu

Rozpočet po
zmenách

23 033,00
31 808,00
0,00
0,00

228 377,00
315 378,00

4 229,00 54 841,00

555 962,00

0,00
0,00
3 943,00
286,00

8 886,00
3 321,00

Bežné výdavky obec:

Názov položky

Kód programu

Kód zdroja

Ekonomická
klasifikácia

Schválený rozpočet

Upravený
rozpočet

Vratka UPSVaR - obedy zadarmo z r. 2021 - ŠR

9.4.1

131L

600

0,00

0,00

Spolu

Zvýšenie
rozpočtu

Dotácia - BV (normatív)
Dotácia - MŠ predškoláci
Dotácia - dopravné

Ekonomická
klasifikácia

Schválený
rozpočet

111
111
111

312012
312012
312012

607 744,00
4 943,00
3 035,00

Upravený
rozpočet

0,00
0,00
0,00

Spolu

Zvýšenie
rozpočtu

0,00
3 943,00
286,00

Zníženie
rozpočtu

23 743,00

0,00

23 743,00

0,00

23 743,00

Rozpočet po
zmenách

54 841,00
0,00
0,00

552 903,00
8 886,00
3 321,00

4 229,00 54 841,00

565 110,00

Príjmové finančné operácie:

PFO - výluč. fin. prostr. z prebytku z r. 2021

Spolu

Kód zdroja

Ekonomická
klasifikácia

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Zvýšenie
rozpočtu

Zníženie
rozpočtu

131L

453

30 000,00

129 952,00

23 743,00

0,00

23 743,00

0,00

Rozpočet po
zmenách

153 695,00
153 695,00

Rozpočet po
zmenách

23 743,00

Bežné príjmy:

Kód zdroja

Zníženie
rozpočtu

OBEC LIKAVKA
Návrh na zmenu rozpočtu

Rozpočtové opatrenie č. 5/2022
Vypracoval (uviesť meno,dátum a podpis)
Schválil (uviesť meno,dátum a podpis)

Ing. Zuzana Hatalová, 26.04.2022
Ing. Marián Javorka, starosta obce
presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu
● povolené prekročenie a viazanie príjmov
● povolené prekročenie a viazanie výdavkov
povolené prekročenie a viazanie finančných operácií

Druh rozpočtového opatrenia

Bežné výdavky:

Názov položky
Menšie obecné služby (tovary a služby)
Prípr. a manaž. projektov (tovary a služby)
Samosprávne funkcie (tovary a služby)
Kultúrne podujatia (tovary a služby)
Správa a údržba obec. majetku (bežné transfery)
Menšie obecné služby (mzdy)
Menšie obecné služby (odvody do poisťovní)
Prevádzka športového areálu (tovary a služby)

Spolu

Kód programu

Kód zdroja

Ekonomická
klasifikácia

Schválený rozpočet

Upravený
rozpočet

3.5
1.3
14.1.1
11.3
3.4.1
3.5
3.5
10.1.1

1AC2
41
72a
72a
41
41
41
41

630
630
630
630
640
610
620
630

0,00
10 000,00
0,00
0,00
500,00
1 786,00
624,00
8 390,00

0,00
37 600,00
0,00
0,00
0,00
1 662,00
578,00
0,00

Zvýšenie
rozpočtu

Zníženie
rozpočtu

Rozpočet po
zmenách

380,00
3 600,00
900,00
499,00
1 862,00
1 861,00
651,00
6 500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

380,00
41 200,00
900,00
499,00
2 362,00
3 523,00
1 229,00
14 890,00

15 353,00

0,00

64 983,00

Bežné príjmy:

Dotácia - UPSVaR RK (dobrovoľnícka služba)
Z vratiek
Za predaj výrob. tovar.a služieb (odhŕňanie snehu)
Z náhrad z poistného plnenia
Granty

Spolu

Kód zdroja

Ekonomická
klasifikácia

Schválený
rozpočet

1AC2
41
41
41
72a

312001
292017
223001
292006
311

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Upravený
rozpočet

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Zvýšenie
rozpočtu

Zníženie
rozpočtu

Rozpočet po
zmenách

380,00
2 547,00
560,00
4 658,00
1 399,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

380,00
2 547,00
560,00
4 658,00
1 399,00

9 544,00

0,00

9 544,00

