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Zápisnica 

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke 

dňa 29.11.2022 
 

Starosta obce                                         Ing. Marián Javorka 

Hlavný kontrolór obce                          Mgr. Janka Pavlíková  

 

Prítomní poslanci OZ: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, PaedDr. 

Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman 

Vrabko 

Ospravedlnený: Adrián Solár 

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. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2022 

3. Voľba členov Komisie pre školstvo, kultúru, šport a voľnočasové aktivity 

4. Rôzne 

5. Záver 

   
K bodu č. 1: Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Marián Javorka. Privítal 

prítomných a konštatoval, že rokovanie OZ v 9. volebnom období bolo zvolané v zmysle § 13 

odst. 4/ písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov a je uznášania schopné, nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov.  

Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie: 8-0-0. Starosta obce vyzval poslancov na predloženie doplňujúceho alebo 

pozmeňujúceho návrhu k programu rokovaniu obecného zastupiteľstva. Poslanci nepredložili 

žiadne návrhy. Starosta obce navrhol vypustiť bod č. 3 – Voľba členov komisie pre školstvo, 

kultúru, šport a voľnočasové aktivity, nakoľko ešte neprebehla nominácia týchto členov 

v dostatočnej podobe. Ostatné body navrhol starosta obce chronologicky prečíslovať. Starosta 

obce dal o predloženom návrhu hlasovať. Hlasovanie: 8-0-0. 

Schválený program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov 

zápisnice 

2. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2022 

3. Rôzne 

4. Záver 

Starosta obce na úvod v krátkosti predstavil dôvod zvolania neplánovaného zasadnutia 

obecného zastupiteľstva, ktorým je potreba schválenia rozpočtového opatrenia.  Starosta obce 

ďalej vyslovil svoje ospravedlnenie poslancovi Igorovi Martonovi, ktorého sa nechtiac dotkol 

v rámci ďakovnej reči na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 25.10.2022. 

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

Martona a PaedDr. Renátu Mudičkovú za členov návrhovej komisie. Starosta obce otvoril 

diskusiu k predloženému návrhu. Bez diskusie. Hlasovanie: 8-0-0.  
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Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Máriu Slašťanovú – ref. OcÚ. Za overovateľov 

zápisnice určil poslancov Mgr. Romana Vrabka a Ing. Michala Šventa. 

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala. 

Uznesenie č. 12/2022 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) schvaľuje 

program rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, PaedDr. 

Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman 

Vrabko) 

b) volí 

MVDr. Vladimíra Hatalu za predsedu návrhovej komisie,  

p. Igora Martona a PaedDr. Renátu Mudičkovú za členov návrhovej komisie; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, PaedDr. 

Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman 

Vrabko) 

c) berie na vedomie 

určenie zapisovateľky Mgr. Márie Slašťanovej 

a overovateľov zápisnice Mgr. Romana Vrabka a Ing. Michala Šventa. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, PaedDr. 

Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman 

Vrabko) 

 

K bodu č. 2: Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2022 

Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o predložených rozpočtových 

opatreniach č. 21 a 22/2022 (príloha zápisnice), ktoré boli vypracované z dôvodu skutkového 

stavu a nevyhnutných potrieb obce, upozornil na niektoré položky, uviedol dôvody ich 

navýšenia (finančná pomoc rodine, ktorá bola postihnutá požiarom a vrátenie zistenej 

nezrovnalosti v rámci projektu „Znižovanie energetickej náročnosti budovy MŠ a ŠJ“), podal 

bližšie informácie, vymenoval pochybenia, ktoré nastali a výšku finančnej čiastky, ktorú je 

potrebné momentálne uhradiť a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Igor Marton upozornil na nevyhnutnosť vymáhania finančných prostriedkov od 

dotyčných, ktorí, v rámci spomínaného projektu najviac pochybili. 

Poslanec Patrik Strnátka sa na základe toho, že sa jedná o značnú sumu opýtal, čo sa stane 

v prípade, ak sa uvedené finančné prostriedky nevymôžu a ako prebehla kontrola pred 

podpísaním faktúry, keď došlo k takému pochybeniu. 

Starosta obce uviedol, že v takom prípade by to musela znášať obec a že faktúry boli podpísané 

stavebným dozorom, ktorý v tomto smere pochybil. 

Poslanec Daniel Krížo uviedol, že sa zúčastnil kontrolných dní a vysvetlil, že projekt bol 

spracovávaný v časovej tiesni, firma osadila nesprávne okná a vznikol veľký časový sklz, čo 

spôsobilo určitý handicap pre obec, nakoľko bola viazaná termínmi. 

Poslanec Patrik Strnátka upozornil na to, aby sa nestávali také chyby, ako v tomto prípade, že sa 

dôležitý dokument nedoručí na správnu adresu. 

Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že sa stávajú rôzne pochybenia pri takýchto projektoch, 

nakoľko je systém eurofondov zle nastavený, investori, mestá a obce ťahajú za kratší koniec, 

nakoľko sú viazané termínmi a v prípade ich nedodržania je riziko straty oveľa vyšších 

finančných prostriedkov. Poslanec Švento zároveň tiež zdôraznil potrebu vymáhania finančných 

prostriedkov od tých, ktorí sú za to zodpovední. 

Poslanec MVDr. Vladimír Hatala uviedol, že keď sa niečo robí, robia sa aj chyby a je potrebné 

myslieť aj na to, koľko financií tento projekt obci dal.   
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Poslanec Mgr. Roman Vrabko uviedol, že by bolo vhodné, aby starosta obce mal určenú osobu, 

ktorá by plnila funkciu určitej kontroly. 

Starosta obce uviedol, že to by bolo asi potrebné, ale bežne sa to nerobí, nakoľko túto úlohu má 

plniť práve stavebný dozor, ktorý v tomto prípade zlyhal.  

Hlavná kontrolórka obce uviedla, že okrem stavebného dozoru pochybila aj firma. 

Starosta obce súhlasil a doplnil, že na tieto dva subjekty sú adresované listy so žiadosťou 

o vysporiadanie vzniknutej nezrovnalosti a doplnil, že uvedené finančné prostriedky bude 

pravdepodobne potrebné vymáhať súdnou cestou. 

Poslanec Igor Marton sa opýtal, či vyčlenených 1000 € na pomoc rodine postihnutej požiarom 

bude stačiť. 

Starosta obce odpovedal, že na najzákladnejšie potreby do konca roka by mala uvedená suma 

stačiť a zároveň informoval prítomných, že prostredníctvom Nadácie Ľudia Ľuďom bola 

zverejnená finančná zbierka, určená na pomoc pre uvedenú rodinu.  

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala. 

Uznesenie č. 13/2022 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

zmenu rozpočtu obce na rok 2022 rozpočtovým opatrením č.21/2022 a č. 22/2022; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, PaedDr. 

Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman 

Vrabko) 

b) berie na vedomie 

zmenu rozpočtu obce na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 21/2022; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, PaedDr. 

Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman 

Vrabko) 

c) schvaľuje 

zmenu rozpočtu obce na rok 2022 rozpočtovým opatrením č.22/2022. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, PaedDr. 

Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman 

Vrabko) 

 

K bodu č. 3: Rôzne 

Predkladateľ: starosta obce poprosil novozvolených poslancov, aby zaslali svoje osobné údaje, 

ktoré budú doplnené na stránke obce v sekcii „Zloženie OZ“ a informoval ich, že im zároveň 

budú zriadené emailové adresy s doménou obce Likavka. Starosta obce ďalej poskytol 

prítomným poslancom niekoľko informácií k systému zostavovania komisií pri OZ a vyzval 

poslancov, aby v rámci všeobecnej diskusie predniesli svoje podnety a postrehy. 

Diskusia: 

Poslanec Jozef Nemček dal návrh na zmenu Uznesenia č. 369/2022 – 8 zo dňa 21.6.2022 – 

schválenie zmeny časti prílohy č. 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

Likavka s názvom „Poplatky za používanie a prenájom obecného majetku“ v časti „prenájom 

inventáru“ v položke „jedálenský servis“ vypustiť vetu „bez účasti cateringovej spoločnosti“. 

Starosta obce navrhol pripraviť materiál do nasledujúceho rokovania OZ. 

Poslanec Igor Marton dal návrh na odstránenie posuvných stoličiek v sále KD, nakoľko sa 

počas roka využívajú len minimálne a pri ostatných akciách skôr zavadzajú a nepôsobia 

pekným dojmom. 

Poslanec Ing. Michal Švento navrhol, aby sa na sálu KD pozrelo komplexne a aby sa oslovil aj 

nejaký architekt, ktorý by spracoval návrh na prerábku, ktorá by nemusela byť príliš finančne 

náročná. 

Poslanci viedli krátku diskusiu o prípadnom odstránení posuvných stoličiek v KD, v ktorej 

závere sa zhodli, že sa osloví expert na spracovanie architektonického návrhu. 
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Starosta obce doplnil, že v sále KD je momentálne problém aj s prerušeným el. napájaním 

zvukovej aparatúry. 

Starosta obce k návrhu poslanca Jozefa Nemčeka o zmenu Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom obce Likavka doplnil, že vylúčenie cateringových spoločností pri prenájme 

jedálenského servisu bolo z dôvodu nesenia zodpovednosti za jeho poškodenie. 

Poslanec Patrik Strnátka navrhol, aby sa jedálenský servis z dôvodu jeho životnosti nakupoval 

v špecializovaných firmách. 

Poslanec Igor Marton sa opýtal, v akom štádiu je príprava zmeny systému zberu odpadu 

z paušálneho typu na množstvový. 

Starosta obce odpovedal, že z objektívnych dôvodov, ktoré bližšie špecifikoval, sa to do začiatku 

roka 2023 nepodarí spustiť a zároveň avizoval zvýšenie paušálneho poplatku za spracovanie 

odpadu. 

Poslanec Ing. Michal Švento doplnil informáciu, že obce a mestá sú nútené zvyšovať tieto 

poplatky a uviedol príklady niektorých miest, ktoré zásadne zvyšujú poplatok za spracovanie 

komunálneho odpadu. 

Poslanec Patrik Strnátka uvažoval aj o iných možnostiach nakladania s komunálnym odpadom. 

Poslanec Igor Marton zdôraznil, že paušálny typ poplatku za spracovanie komunálneho odpadu 

nemotivuje občanov viac separovať. 

Poslanec Igor Marton sa opýtal na stav pozemkových úprav v obci. 

Starosta obce vysvetlil princíp pozemkových úprav, doplnil, že najväčšia finančná záťaž pri 

tvorbe stavebných pozemkov spočíva hlavne v uložení inžinierskych sietí a uviedol, že aktivita 

v tomto volebnom období bude zameraná hlavne na pozemkové úpravy okolo cintorína. 

Poslanci so starostom obce ďalej viedli krátku diskusiu o uvedenej problematike. 

Poslanec Igor Marton navrhol zriadenie komisie na verejné obstarávanie. 

Starosta obce navrhol túto kompetenciu priradiť stavebnej komisii. 

Poslanec Igor Marton znovu upozornil na problém s nepovoleným parkovaním áut na ul. D. 

Kráľovenskej. 

Poslanec Patrik Strnátka uviedol, že podobný problém je na viacerých uliciach v obci a doplnil, 

že riešenie nevidí v udeľovaní pokút.  

Poslanec Igor Marton doplnil, že problémom bude hlavne zimná údržba a navrhol dotyčným 

osobám v prvom rade nechať upozornenie za stieračom auta, že stoja v zákaze a bránia prechodu 

áut. 

Poslanec Igor Marton sa opýtal, prečo ešte nebol odstránený stĺpik pri dome p. Hubu, ktorý slúži 

na zabránenie prechodu áut a zároveň sa opýtal, prečo bol odstránený stĺpik pri zdravotných 

strediskách, nakoľko tam prechádzajú autá do zákazu a ohrozujú chodcov. 

Starosta obce odpovedal, že stĺpik pri dome p. Hubu slúži na to, aby si tadiaľ autá neskracovali 

cestu na Martinček a stĺpik pri zdravotných strediskách býva v zime odstránený kvôli zimnej 

údržbe a v lete svoje opodstatnenie má a preto sa na jar znovu založí. 

Poslanec Patrik Strnátka upozornil na znečistenie cesty na Dolný Kubín a navrhol zriadenie 

priechodu pre chodcov pri predajni CBA Verex a pri pošte, nakoľko mnoho vodičov nerešpektuje 

predpísanú rýchlosť a hrozí nebezpečenstvo nehody. 

Poslanec Daniel Krížo doplnil, že aj mnoho iných dopravných značiek v obci sa nerešpektuje. 

Poslanec Jozef Nemček upozornil, že pri reštaurácii Koliba tiež mnoho ľudí žiadalo o zriadenie 

priechodu pre chodcov. 

Starosta obce uviedol, že tento prechod bude presunutý a ďalšie tri priechody v obci budú 

obnovené a všetky nasvietené. 

Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala. 

Uznesenie č. 14/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

diskusné príspevky. 
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Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, PaedDr. 

Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman 

Vrabko) 

 

K bodu č. 10: Záver 

Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 18:08 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Slašťanová, v. r. 

 

 

 

Mgr. Roman V r a b k o, v. r.     Ing. Marián  J a v o r k a, v. r.      Ing. Michal  Š v e n t o, v. r.   

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

 

Priezvisko, meno, titul Dátum: 29.11.2022 

Hatala Vladimír, MVDr . / 

Krížo Daniel 
/ 

Marton Igor 
/ 

Mudičková Renáta, PaedDr. 
/ 

Nemček Jozef / 

Solár Adrián 
- 

Strnátka Patrik 
/ 

Švento Michal, Ing. / 

Vrabko Roman, Mgr. / 

  

prítomný: /  
ospravedlnený: -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



OBEC LIKAVKA
                                                                                                                                Návrh na zmenu rozpočtu

Rozpočtové opatrenie č. 21/2022 - Dotácie zo ŠR

Vypracoval (uviesť meno,dátum a podpis) Ing. Zuzana Hatalová, 26.10.2022

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:

Voľby 630 4 730,00 0,00 1 923,00 0,00

Civilná ochrana (bežné transfery) 640 0,00 18 412,00 3 290,00 0,00

Spolu 5 213,00 0,00

Bežné príjmy:

Dotácia - OÚ Rbk 11UA 312001 18 412,00 3 290,00 0,00 21 702,00

Dotácia - voľby do OSO A VÚC 111 312001 0,00 1 923,00 0,00 6 923,00

Spolu 5 213,00 0,00 28 625,00

Kód zdroja
Ekon. 

klasif.

Schválený 

rozpočet

Názov podprogramu Kód programu Kód zdroja

5.2 11UA

3.7 111 6 653,00

5 000,00

Zvýšenie 

rozpočtu

Zníženie 

rozpočtu

Rozpočet po 

zmenách

Upravený 

rozpočet

0,00

Ekon. klasif.

Upravený 

rozpočet

Schválený 

rozpočet

28 355,00

Zvýšenie 

rozpočtu

Zníženie 

rozpočtu

Rozpočet po 

zmenách

21 702,00


