OBEC LIKAVKA
Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke
dňa 08.11.2017
Starosta obce
Hlavný kontrolór obce

Ing. Marián Javorka
Mgr. Janka Pavlíková

Prítomní poslanci OZ: Miroslav Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová,
Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento
Ospravedlnení poslanci OZ: Mgr. Peter Brtko, Mária Mravcová
Prizvaná: Mgr. Irena Marošová – ref. OcÚ
Návrh programu rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie, určenie
zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva
2. Kontrola uznesení
3. Prenájom obecného majetku
4. Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016
5. Poskytnutie finančného príspevku na záujmové vzdelávanie na rok 2018
6. Návrh – schválenie odmien
7. Zmena rozpočtu obce na rok 2017
8. Informácie starostu obce
9. Interpelácie poslancov
10. Diskusia
11. Záver
Pred začiatkom rokovania obecného zastupiteľstva starosta obce udelil Cenu starostu obce
Miriam Bystričanovej za reprezentáciu a propagáciu obce a získanie titulu Miss Folklór 2017.
K bodu č.1: Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Marián Javorka. Privítal
prítomných a konštatoval, že OZ je uznášania schopné, nakoľko podľa prezenčnej listiny je
prítomných 7 poslancov z celkové počtu 9, ospravedlnili sa poslanci Mgr. Peter Brtko a p.
Mária Mravcová.
Starosta obce navrhol Ing. Michala Šventa za predsedu návrhovej komisie, p. Miroslava Brtka
a MVDr. Vladimíra Hatalu za členov návrhovej komisie. Starosta obce otvoril diskusiu
k predloženému návrhu. Bez diskusie. Hlasovanie: 7-0-0.
Starosta obce navrhol za zapisovateľku Mgr. Irenu Marošovú – ref. OcÚ. Starosta obce
otvoril diskusiu k predloženému návrhu. Bez diskusie. Hlasovanie: 7-0-0.
Za overovateľov zápisnice navrhol p. Daniela Kríža a Ing. Editu Homolovú. Starosta obce
otvoril diskusiu. Bez diskusie. Hlasovanie: 7-0-0.
Starosta obce otvoril diskusiu k programu rokovania. Bez diskusie. Hlasovanie: 7-0-0.
Návrhy uznesení predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 234/2017-7 a). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, MVDr.
Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Daniela
Pongráczová, Ing. Michal Švento)
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OZ prijalo uznesenie č. 234/2017-7 b). Hlasovanie: 7-0-0 (za:
Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián
Pongráczová, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 234/2017-7 c). Hlasovanie: 7-0-0 (za:
Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián
Pongráczová, Ing. Michal Švento)

Miroslav Brtko, MVDr.
Mliečko, Ing. Daniela
Miroslav Brtko, MVDr.
Mliečko, Ing. Daniela

K bodu č. 2: Kontrola uznesení
Predkladateľ: Kontrolu uznesení vykonala hlavná kontrolórka obce a konštatovala, že od
začiatku nového volebného obdobia bolo doposiaľ prijatých 233 uznesení obecného
zastupiteľstva, z ktorých nevyplývajú žiadne uložené úlohy.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 235/2017-7. Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, MVDr.
Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Daniela
Pongráczová, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 3: Prenájom obecného majetku
Predkladateľ: starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou žiadateľa: Súkromná
základná umelecká škola Jánoš, ul. Mostová č.4, Ružomberok, zastúpená riaditeľkou školy
Mgr. Annou Jánošovou, o prenájom učebne a príslušného inventáru v budove Základnej
školy s materskou školou s. č. 480, Likavka, za účelom poskytovania základného umeleckého
vzdelávania pre žiakov ZŠ s MŠ Likavka. Starosta obce ďalej povedal, že v súčasnosti bol
prenájom so žiadateľom riešený v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Likavke ako krátkodobý prenájom na dobu určitú, ktorý nepresiahol v mesiaci 10 dní a na
dnešnom rokovaní je potrebné schváliť dočasnú prebytočnosť tohto majetku a dôvod hodný
osobitného zreteľa, za ktorý sa považuje poskytovanie základného umeleckého vzdelávania
pre žiakov ZŠ s MŠ v Likavke.
Starosta otvoril diskusiu.
Diskusia:
Mgr. Pavlíková hlavná kontrolórka obce uviedla, že predmetnú žiadosť konzultovala
s riaditeľom školy, ktorý vyjadril podporu schválenia procesu prenájmu pre uvedeného
žiadateľa, nakoľko žiaci školy prejavujú dostatočný záujem o poskytované umelecké
vzdelávanie.
M. Mliečko sa pýtal, či sa jedná o učebňu školy, alebo je to miestnosť zvlášť vyhradená na
tento účel.
Starosta odpovedal, že je to klasická učebňa, ktorá v odpoludňajších hodinách je využívaná na
mimoškolské vzdelávanie.
Ing. Švento na základe vlastných skúseností s poskytovaním umeleckého vzdelávania
žiadateľa a za finančnú komisiu odporučil v procese schvaľovania prenájmu na dobu neurčitú
pokračovať.
Návrh uznesení predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 236/2017-7 a). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, MVDr.
Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Daniela
Pongráczová, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 236/2017-7 b). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, MVDr.
Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Daniela
Pongráczová, Ing. Michal Švento)
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K bodu č. 4: Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016
Predkladateľ: starosta obce uviedol, že kompletná Správa nezávislého audítora bola
poslancom obecného zastupiteľstva doručená elektronickou poštou. Starosta k predloženému
dokumentu otvoril diskusiu.
Diskusia:
Ing. Švento za finančnú komisiu konštatoval, že záver audítora potvrdzuje verný obraz
hospodárenia obce a dodržiavanie príslušných zákonov.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 237/2017-7. Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, MVDr.
Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Daniela
Pongráczová, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 5: Poskytovanie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie na rok 2018
Predkladateľ: starosta obce uviedol, že na základe žiadostí poskytovateľov záujmového
vzdelávania, ktoré boli doručené poslancom v materiáloch na rokovanie OZ, o poskytnutie
finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie na rok 2018 obec poskytuje finančné
prostriedky na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času, v cirkevných centrách
voľného času, v súkromných centrách voľného času a pre ostatných poskytovateľov, ktorí
takúto činnosť poskytujú pre deti vo veku 5 až 15 rokov s trvalým pobytom na území obce.
Poskytovatelia záujmového vzdelávania do 31.8.2018 žiadajú finančný príspevok spolu pre
217 detí. Od 1.9.2018 bude počet detí aktualizovaný podľa počtu prihlásených detí
k 15.9.2018. Starosta ďalej uviedol, že na záujmové vzdelávanie pre túto skupinu detí obec
dostáva finančné prostriedky v podielových daniach. Pre rok 2017 bol schválený finančný
príspevok 4,–€/mesiac/dieťa.
Ing. Švento doplnil, že predpoklad príjmu pre obec je cca 80 € na jedno dieťa/na rok
(normatív ešte nebol zverejnený). Starosta otvoril diskusiu.
Diskusia:
Ing. Švento uviedol, že finančná komisia odporúča pre všetkých žiadateľov stanoviť rovnaký
príspevok vo výške 5,--€/mesiac/ dieťa/pre rok 2018. Pri návšteve viacerých krúžkov
u dieťaťa poskytovať pomernú časť tejto sumy podľa počtu navštevovaných krúžkov. Do
budúcnosti by bolo vhodné požadovať k zoznamom detí aj názov krúžku, ktorý dieťa
navštevuje. MVDr. Hatala taktiež podporil uvedený návrh.
Poslanci ďalej diskutovali o predloženom návrhu bez pripomienok.
Starosta dal hlasovať o návrhu Ing. Šventa na poskytnutie finančných prostriedkov na
záujmové vzdelávanie pre rok 2018, t. j. 5,--€/mesiac/ dieťa.
Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová,
Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
Starosta obce konštatoval, že návrh Ing. Šventa bol schválený.
Návrhy uznesení predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 238/2017-7 a). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, MVDr.
Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Daniela
Pongráczová, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 238/2017-7 b). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, MVDr.
Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Daniela
Pongráczová, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 238/2017-7 c). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, MVDr.
Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Daniela
Pongráczová, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 238/2017-7 d). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, MVDr.
Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Daniela
Pongráczová, Ing. Michal Švento)
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K bodu č. 6: Návrh – Schválenie odmien
Predkladateľ: starosta obce uviedol, že v zmysle Zásad odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva Obce Likavka a členov orgánov zriadených obecných zastupiteľstvom čl. 2
ods. 4), navrhuje odmeny pre poslancov OZ hlavne za pomoc pri organizovaní kultúrno –
športových podujatí obce. Návrh odmien bol doručený v materiáloch k rokovaniu OZ.
Starosta otvoril diskusiu.
Diskusia:
Ing. Švento konštatoval, že pomoc poslancov pri kultúrnych, športových a iných
spoločenských podujatiach je viditeľná a za seba uviedol, že poskytnutie odmeny nie
dôvodom pomoci pri organizovaní podujatí a reprezentovaní obce.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 239/2017-7. Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, MVDr.
Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Daniela
Pongráczová, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 7: Zmena rozpočtu obce na rok 2017
Predkladateľ: starosta obce podal informácie o zmenách rozpočtu obce na rok 2017
vykonaných rozpočtovými opatreniami (RO) č. 16, 17/2017, ktoré boli vypracované
z dôvodov skutkového stavu a nevyhnutných potrieb obce podľa rozpisu v prílohe a schválení
použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky.
Starosta otvoril diskusiu k rozpočtovému opatreniu č. 16.
Diskusia:
Ing. Švento za finančnú komisiu uviedol, že komisia uvedené zmeny zobrala na vedomie bez
pripomienok, nakoľko sa jedná o presun financií v rámci schváleného rozpočtu, ktorý je
v kompetencii starostu možné vykonať.
Starosta otvoril diskusiu k rozpočtovému opatreniu č. 17.
Diskusia.
Hlavná kontrolórka Mgr. Pavliková k zmene rozpočtových opatrení uviedla, že rozpočet obce
je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorý
obsahuje zámery a ciele obce, ktoré sa plánujú realizovať a s finančnými zdrojmi sa má
nakladať hospodárne, efektívne, účinne a účelne. Ďalej uviedla, že na príprave tohtoročného
rozpočtu sa taktiež podieľala, v ktorom boli rozpočtované finančné prostriedky na plánované
aktivity pre tento rok a preto je prekvapujúce, že sú predložené ďalšie zmeny a dva mesiace
pred koncom roka sa zvyšujú 17. zmenou rozpočtu bežné výdavky o cca 27.000 €
a kapitálové výdavky o 23.600 €. Uviedla, že v textovej časti programového rozpočtu sú
plánované akcie, ktoré sa k dnešnému dátumu nerealizovali a vykonávajú sa iné práce mimo
plánu. V súvislosti so zmenou mzdových prostriedkov v RO č. 16 o 2200 € na samosprávnych
funkciách uviedla, že je potrebné vypracovať nový organizačný poriadok obecného úradu,
nakoľko práca nie je rovnomerne prerozdelená, niekto má toho veľa, niekto málo, máme dve
účtovníčky a dve matrikárky. Presun finančných prostriedkov bol uskutočnený
z podprogramu správa a údržba obecného majetku, kde boli ušetrené mzdové prostriedky,
z čoho vyplýva, že boli zle rozpočtované. Na konci roka chýbajú v niektorých programoch
finančné prostriedky na základné veci napr. na energie, k čomu by nemalo dochádzať,
nakoľko energie na tento rok boli naplánované aj s určitou rezervou. V programovom
rozpočte boli plánované finančné prostriedky na zhotovenie geometrických plánov
k usporiadaniu obecných pozemkov a teraz sa tento program o 1000 € znižuje, z čoho
pravdepodobne vyplýva, že sa plánované zhotovenie geometrických plánov nezrealizuje.
Ďalej poukázala na navýšenia finančných prostriedkov o 200 € na verejné osvetlenie, kde na
konci roka chýbajú mzdové prostriedky na odmenu pracovníka, ktoré pravdepodobne
spôsobil nákup svietidiel vo výške 550 €/ za jeden kus, s ktorými nebolo v rozpočte počítané
a nákup považuje v porovnaní s nákupmi v susedných obciach za predražený. V zmene
rozpočtu č. 17 je taktiež navýšenie výdavkov na plyn na stredisku služieb o 300 €, ktoré je
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vykonané pravdepodobne z dôvodu, že bolo zakúpené niečo, s čím nebolo počítané.
Navýšenie výdavkov na obecnom úrade je akceptovateľné z dôvodu vykonania archivácie
dokumentov v registratúrnom stredisku úradu, vrátenia finančných prostriedkov za predaj
pozemku maž. Húšťovcom, ale vykonanie výmeny žľabov a náter strechy v tomto roku neboli
plánované. Taktiež poukázala na navýšenie výdavkov na materiál o 1400 € na verejnom
osvetlení. Ďalej hlavná kontrolórka uviedla, že navýšením výdavkov na šport z dôvodu
zakúpenia ochrannej siete na multifunkčné ihrisko tohtoročné výdavky v tejto kapitole
dosiahnu cca 45.000 €, čo považuje za príliš vysokú sumu. Taktiež poukázala na navýšenie
výdavkov o 3000 € na kultúrne podujatia – Rozlúčka s letom a uviedla, že pri realizácii
schválených podujatí, by sa nikdy nemala prekračovať plánovaná suma. Tiež podujatie
cykloturistov Okolo Liptova bolo prekročené z dôvodu zakúpenia tričiek, ktoré boli uhradené
z propagácie a reklamy obce. Ďalej uviedla, že vykonala kontrolu čerpania finančných
prostriedkov na propagáciu a reklamu, kde boli zakúpené reklamné predmety za 3500 €,
(mimo agendy turistickej a informačnej kancelárie), ktorých nákup považuje za neefektívny.
Teraz sa zvyšuje tento program o sumu 1320 € na zakúpenie kalendárov na rok 2018, ktoré
boli v programovom rozpočte plánované. K navýšeniu kapitálových výdavkov o 5.000 € na
projektovú dokumentáciu „Znižovanie energetickej náročnosti v ZŠ s MŠ“ uviedla, že
z informácií vyhlasovateľa výzvy Slovenskej inovačnej energetickej agentúry, ktorý je
zverejnený na jeho webovom sídle sa dozvedela, že obec žiadosť podala po oznámení
vyhlasovateľa výzvy o naplnení kapacít, ktoré presiahli disponibilnú finančnú čiastku na túto
výzvu.
K výzve na rekonštrukciu tepelných rozvodov v ZŠ s MŠ uviedla, že obec nie je oprávneným
žiadateľom o finančný príspevok z tejto výzvy.
Starosta obce k pripomienkam hlavnej kontrolórky uviedol, že ich považuje za racionálne, ale
rozpočtové opatrenia považuje za kroky, ktoré reagujú na reálne potreby obce v priebehu
roka, nakoľko rozpočet obce nie je dogmou a v aktuálnom rozpočtovom roku je možné ho
takýmito nástrojmi upravovať podľa aktuálnych potrieb obce nevyhnutným počtom opatrení.
K výzve na Znižovanie energetickej náročnosti v ZŠ s MŠ uviedol, že podľa získaných
informácií táto výzva bola vyhlásená ako viackolová, takže obec môže získať finančný
príspevok v ďalšom období. Pri druhej výzve, ktorá sa týkala rekonštrukcie rozvodov tepla
v ZŠ s MŠ uviedol, že sprostredkovateľ, ktorý ponúkol obci vypracovanie žiadosti,
neposkytol úplné informácie a došlo k pochybeniu, kde bol uvedený do omylu. K obidvom
projektom dodal, že podstatnú časť výdavkov tvorí projektová dokumentácia, ktorá zostáva
pre potreby obce a v budúcnosti môže byť použitá na podanie nových žiadostí o finančné
príspevky, resp. na realizáciu týchto projektov pri financovaní z vlastných zdrojov.
Ďalej uviedol, že geometrické plány sú objednané podľa programového rozpočtu na tento rok.
Mgr. Marošová zdôvodnila presun finančných prostriedkov z kapitoly správa a údržba
majetku tým, že zamestnanec, ktorý mal na rok 2017 rozpočtovanú mzdu, starostovi obce po
schválení rozpočtu v roku 2016 oznámil, že od konca decembra 2016 odchádza do
predčasného starobného dôchodku, čiže finančné prostriedky v tejto kapitole zostali.
Starosta obce ďalej uviedol, že účtovníčka na úrade je len jedna a bývalá účtovníčka je
dočasne preradená na inú prácu. Matrikárka na úrade je tiež len jedna a druhá je len
zastupujúca, ktorá vykonáva svoju pridelenú agendu a prácu matrikárky vykonáva počas
neprítomnosti hlavnej matrikárky. Súhlas s názorom hlavnej kontrolórky vyjadril v tom, že
prerozdelenie úloh u pracovníkov obecného úradu nie je rovnomerné, čo považuje za svoj
veľký rest z obidvoch volebných období a organizácia práce na úrade z tohto dôvodu
vyžaduje zmenu. Ovplyvniť ju môžu aj avizované odchody do starobného dôchodku
niektorých zamestnancoch, na ktorých chce pri uvažovaných zmenách stavať.
Mgr. Marošová uviedla, že pre všetkých dlhoročných zamestnancov na úrade by bolo vhodné
zabezpečiť školenie na základné počítačové programy, nakoľko nikdy v minulosti takéto
školenie nebolo zabezpečené a výsledkom toho je, že nové požiadavky na prácu s počítačom,
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neustály prechod nových kompetencií na obce, sú pre všetkých náročné a potom najmä
zamestnanci vo vyššom veku sú konfrontovaní s takto spôsobeným deficitom.
Starosta obce uviedol, že v budúcom roku plánuje školenie zabezpečiť.
Starosta obce pokračoval a k zvyšovaniu výdavkov na kultúrne podujatia uviedol, že tieto sú
realizované na vysokej úrovni, s veľmi pozitívnou odozvou u našich obyvateľov, ale aj
návštevníkov z okolia. Finančné prostriedky určené a schválené v rozpočte obce bude
potrebné akceptovať, aby nedochádzalo k ich prekročeniu. Ďalej uviedol, že niekedy sa veľmi
ťažko odhadne celý rozpočet na takéto veľké podujatie, keďže honoráre niektorých
účinkujúcich nie sú v čase tvorby rozpočtu ešte zmluvne potvrdené.
Ing. Švento k zmenám rozpočtu uviedol, že pokiaľ sú potrebné zmeny v rozpočte obce na
základe reálnych požiadaviek a potrieb, tak nástrojom vykonania týchto zmien sú rozpočtové
opatrenia, ale vyjadril aj pochopenie k názorom hlavnej kontrolórky. K organizácii práce na
obecnom úrade uviedol, že rozumie názoru hl. kontrolórky, no personálne otázky sú
v kompetencii starostu. Ak však problémy pretrvávajú, je ich potrebné riešiť postupnými
krokmi s určitým etickým rozmerom. K rozpočtovým opatreniam ďalej uviedol, že výdavky
na propagáciu a reklamu by bolo potrebné podrobnejšie analyzovať a v nadväznosti na slová
hlavnej kontrolórky im nastaviť určité mantinely. Ing. Švento ďalej konštatoval, že v priebehu
roka často nastávajú situácie, kedy je na ne potrebné reagovať práve zmenou rozpočtu, ale to
neznamená, že sa na to treba spoliehať. Navýšenie výdavkov na komunálny odpad by bolo
potrebné taktiež podrobnejšie analyzovať. K zakúpeniu lámp verejného osvetlenia uviedol, že
možno takéto zakúpenia by bolo dobré riešiť s odborníkmi, ale podotkol, že netvrdí, že sa pri
zakúpení nepostupovalo správne.
Starosta obce uviedol, že úplne prvé LED svietidlá v obci, ktoré sa osadzovali pred
niekoľkými rokmi na ul. Družstevnej, neboli do tohto roku kompletne vymenené na celej tejto
ulici a bolo v jeho záujme doplniť svietidlá toho istého typu. Z dôvodu, že tento druh lámp sa
už nevyrábal, bolo veľmi ťažké získať výhodnejšiu ponuku.
Ing. Švento ďalej pokračoval, že pri schvaľovaní žiadostí k rôznym výzvam obecným
zastupiteľstvom, ktorými obec môže získať finančné prostriedky, je potrebné byť
v budúcnosti obozretnejší, aby nedochádzalo k pochybeniam a v prípade neúspechu by malo
byť morálnou zodpovednosťou obce a zastupiteľstva tieto projekty realizovať z vlastných
zdrojov v časovom horizonte ich platnosti, nakoľko potreba ich uskutočnenia je opodstatnená.
K zvyšovaniu finančných prostriedkov na kultúrne podujatia uviedol, že z vlastných
skúseností sú mu známe objektívne príčiny, ktoré môžu takéto situácie priniesť, ale je
potrebné urobiť všetko preto, aby k tomu nedochádzalo.
Poslanci následne diskutovali o rozpočtových opatreniach bez ďalších pripomienok.
Návrhy uznesení predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 240/2017-7 a). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, MVDr.
Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Daniela
Pongráczová, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 240/2017-7 b). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, MVDr.
Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Daniela
Pongráczová, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 240/2017-7 c). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, MVDr.
Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Daniela
Pongráczová, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 8: Informácie starostu obce
V úvode starosta obce informoval poslancov o objednaní procesu usporiadania pozemkov na
základe predložených geometrických plánov na futbalové ihrisko, cintorín a škvárové ihrisko
u advokátky Mgr. Žerebákovej.
Spoločenské aktivity:
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23.-24.9. – účasť zástupcov obce a organizácií v nej pracujúcich na druhom kole
tvorivých dielní v poľských Wilkowiciach, realizovaných v rámci projektu
cezhraničnej spolupráce „Tradícia naša sila - hudobno – tanečné poľsko – slovenské
tvorivé dielne“
26.9. – vybavenie oslobodenia od mýtnych poplatkov na vozidlá obce + vybavenie
špeciálnych evidenčných značiek na obecný malotraktor a platniak
28.9. – Rokovanie regionálneho ZMOS-u v Komjatnej, hl. téma netransparentné
financovanie umeleckých škôl z podielových daní obcí
30.9. – Likavskí hasiči organizovali ďalší ročník branného preteku „Čo páli to
uhasíme, alebo spoločne proti nude a pre hľadanie pozitívnych hodnôt v nás“,
zúčastnili sa i mladí hasiči z Poľska
30.9. – 2.10. – účasť zástupcov obce a členov Folklórnej skupiny Likava na tradičnom
Vinobraní v partnerskej rumunskej obci Bodonoš – FS Likava reprezentovala obec
vystúpením na festivale, ktorým podujatie vyvrcholilo
3.10. – vykonaný štátny stavebný dohľad na stavbu veľkorozmerného billboardu pri
ceste I/59 pri Hubertuse. Stavba bola postavená v rozpore s vydaným stanoviskom
obce, obec vydala rozhodnutie o odstránení stavby
11. a 17.10. – rokovanie na Mestskom úrade Ružomberok o spoločnom postupe obcí
v protestoch za dobudovanie diaľnice D1 a vybudovanie rýchlostných ciest v našom
regióne
16.10. – zaslaná žiadosť na SSE-distribúcia o vyvolanie investície na výmenu
neizolovaných NN vodičov v obci, ktorých spájanie pri veternom počasí spôsobuje
skraty na obvodoch verejného osvetlenia + výzva na vykonanie obhliadky prasknutého
stĺpa za obecným úradom
17.10. – majiteľ firmy REDOX Lučenec vykonal obhliadku tech. stavu KUKA voza
za účelom riešenia repasu zadného čela tohto vozidla
17.10. – prokurátorská previerka zameraná na agendu výrubu drevín v obci
19.10. – posedenie s jubilantami, pozvaných bolo 180 jubilantov. Posedenia s obedom
a vystúpením likavského spevokolu sa zúčastnilo približne 140 oslávencov a p. kaplán
L. Kutlák. Každý jubilant dostal od obce kvietok a balíček potravín.
20.10. – protestná blokáda cesty I/59 pri Hubertuse – účasť cca 80 obyvateľov
Likavky a susedných obcí
24.-26.10. – starosta sa zúčastnil manažérskeho školenia v Nitre
27.10. – starosta podpísal zmluvu o poskytnutí finančného príspevku 20.000,- na
modernizáciou kotolne ZŚ s MŠ Likavka – príspevok poskytla Nadácia Mondi SCP
18.10. – starosta obce sa zúčastnil osláv 110. výročia Černovskej tragédie
31.10. – rokovanie s konateľom spoločnosti Tabita s. r. o. – dojednanie postupu pri
vypracovaní komunitného plánu a štandardov kvality sociálnych služieb
poskytovaných obcou
V prvom novembrovom čísle dvojtýždenníka Spoločník bol uverejnený dvojstranový
profil obce Likavka
3.11. – starosta obce sa zúčastnil koncertu bieloruského speváckeho súboru
Gaspadyni, ktorý sa uskutočnil v Centre sociálnych služieb Likava
4.11. – voľby do VÚC, v Likavke mali bezproblémový priebeh
6.11. – starosta obce sa zúčastnil prednášky na Filozofickej fakulte Katolíckej
univerzity. Prednáška bola venovaná nášmu rodákovi Františkovi Bírošovi a jeho
činnosti vo vojenských spravodajských službách počas II. Svetovej vojny
6.11. – stretnutie na Mestskom úrade Ružomberok so št. tajomníkom Ministerstva
Dopravy a zástupcami NDS ohľadom spresnenia postupov a termínov pri uvažovanom
pokračovaní výstavby diaľnice D1 Hubová - Ivachnová
8.11. - starosta obce sa zúčastnil spolu s družstvom likavských dôchodcov na
Športových hrách seniorov, ktoré organizovalo Centrum sociálnych služieb Likava
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8.11. – predloženie požiadaviek obyvateľov obce riaditeľovi ODI p. Maslovi na
umiestnenie spomaľovacích retardérov na št. cestách v Likavke a na obmedzení
dopravy nad 12,5 t po štátnej ceste III/2228 popri autobusovom nástupišti. Stanovisko
bude dodané písomne.
Zoznam realizovaných aktivít v obci :
- 5.10. – dodávateľsky riešená ďalšia etapa vysprávok miestnych komunikácií –
turbotrysková úprava povrchu vozoviek ulíc Partizánov, Moyzesovej a Pod hradom
- 24.10. – odvoz elektroodpadu z obce autorizovanou spoločnosťou
- Svojpomocne zamestnanci obce vybudovali dva úseky dažďovej kanalizácie. V oboch
prípadoch a to pri hl. vstupe do areálu kostola a pri bytovke č. 957 išlo o kombináciu
povrchovej a podpovrchovej kanalizácie zaústenej do vodných tokov.
- Dodávateľsky za asistencie zamestnancov obce sme upravili krajnicu popri št. ceste
III/2229 na ulici Československej armády na lepšiu absorpciu dažďovej vody
- Zamestnanci obce vybudovali spevnenú dláždenú plochu pod kontajnery na triedený
odpad pri stolárskej dielni a vyrobili a osadili zábradlia ku jestvujúcim spevneným
plochám pri OcÚ, povyše kostola a pri TIKu.
- Natretá autobusová zastávka na križovatke ku cintorínu
- Škoda na kamerách spôsobená bleskom bude dodávateľsky odstránená, zároveň bol
kamerový systém rozšírený o dve nové kamery, ktoré monitorujú kontajnery na
triedený odpad pri pekárni a areál zberného dvora pri pekárni
- Začiatkom novembra bolo dodávateľsky vyspravených 78 m2 výtlkov – ul. Partizánov,
Vyšný koniec, Úboč, pri Hubertuse, pri hasičskej zbrojnici. 9.11. začne pokládka
nového asfaltového koberca na Školskej ulici
- Detské ihrisko vedľa multifunkčného ihriska je čo sa prvkov týka kompletne osadené,
bola dodaná dopadová plocha pod dva prvky s výškou dopadu nad 2,5 m, ktorú spolu
s lavičkami osadíme na jar a definitívne dotvoríme celý areál
- Na priečelie kultúrneho domu bol osadený nový prvok – pochôdzny balkón, vstup
z Paračky ku kultúrnemu domu bol rozšírený, vyrovnaný a garáda bola prekrytá
roštom, zamestnanci obce zrealizovali ošetrenie od hrdze a namaľovanie strechy
prístavby kultúrneho domu ochranným náterom proti zatekaniu (nad knižnicou).
V zadnej časti KD pri garážach v suteréne prebieha náter plechovej búdy – urbárskeho
skladu.
Starosta obce ďalej informoval poslancov OZ o skutočnosti, že 6.10. mu odovzdal petičný
výbor petíciu na zákaz prevádzkovania výherných prístrojov s 1020 podpismi na 78 petičných
hárkoch – náležitosti petície skúma poverený zamestnanec obce a petíciu prešetruje komisia
vymenovaná starostom obce. Spomenul tiež, že v obci ale aj v regióne stredného Slovenska
prebieha zbieranie podpisov pod petíciu iniciatívy Stredné Slovensko za dobudovanie cestnej
infraštruktúry D1, R1.
Na záver pozval starosta obce poslancov OZ k účasti na treťom kole tvorivých dielní
v poľských Wilkowiciach, realizovaných v rámci projektu cezhraničnej spolupráce „Tradícia
naša sila - hudobno – tanečné, poľsko – slovenské tvorivé dielne“, ktoré sa uskutočnia
11.11.2017 za účasti našej folklórnej skupiny. Na podujatí bude verejne prezentované
spoločné slovensko-poľské hudobné CD, ktoré nahrali folklórne súbory z Likavky
a Wilkowíc. Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Ing. Švento ocenil iniciatívu starostu smerom k usporiadaniu verejných priestranstiev v obci.
Ďalej požiadal starostu obce o poskytnutie informácie k financovaniu základných umeleckých
škôl, ktoré starostovia okresu riešili na rokovaniach ZMOSu. Starosta obce vysvetlil, že
financovanie ZUŠiek kopíruje niekdajší model financovania aktivít záujmového vzdelávania.
Poskytovateľ umeleckého vzdelávania poberá finančné prostriedky z balíka určeného na
-
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podielové dane a ochudobňuje tak obce, pre ktoré sú tieto prostriedky primárne určené.
Starostovia spochybnili transparentnosť pri evidovaní detí, ktorým je umelecké vzdelávanie
poskytované, keďže počet detí navštevujúcich ZUŠky enormne narastá.
Ing. Švento sa pýtal na podrobnosti k rozhodnutiu obce o odstránení stavby, ktoré starosta
spomínal. Starosta uviedol, že staviteľ pochybenie priznal a prisľúbil v tejto veci korektnú
spoluprácu. Starosta pripomenul, že reklamné zariadenie je umiestnené na časti parcely, ktorú
staviteľovi na tento účel obec pred časom prenajala.
Ing. Švento sa pridal k pozvánke na návštevu poľských Wilkowíc a pripomenul, že 11.11.
Poliaci slávia št. sviatok – vznik nezávislého Poľska v roku 1918, ktorý majú v hlbokej úcte.
Poslanec M. Mliečko predniesol výhradu k možnému poškodeniu dámskych topánok na rošte
umiestnenom ku schodom vedúcim do KD od Paračky. Starosta uviedol, že rošt má najmä
praktický význam pri prenášaní stravy vo várniciach ponad prekrytú garádu. V prípade
sťažností sa rošt môže nahradiť plným materiálom (napr. plechom).
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 241/2017-7. Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, MVDr.
Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Daniela
Pongráczová, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 9: Interpelácie poslancov
Interpeláciu nepredložil nikto z prítomných poslancov.
K bodu č. 10: Diskusia
Starosta obce otvoril diskusiu.
Starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo s plánovanými investičnými aktivitami na roky
2018-2020:
- chodník od cesty I/59 ku škole: 45.850 €
- asfaltovanie ul. J. Bellu a vybudovanie chodníka: 86.600 €
- rekonštrukcia rozvodov tepla v ZŠ s MŠ Likavka: 106.800€
- rozšírenie siete verejného osvetlenia na IBV Pod hradom: 20.200 €
- rozšírenie siete obecného rozhlasu na IBV Pod hradom: 531 €
- prístavba hasičskej zbrojnice (pri svojpomocnom vybudovaní) 32.815 €
- zakúpenie konvektomatu do školskej jedálne. Základný model 7450 € + príslušenstvo 740 €.
Ďalej informoval o cenovej ponuke p. Milana Mlynárika na rekonštrukciu obecného rozhlasu
podľa ulíc, kde je potrebné vykonať opravy.
Starosta vyzval poslancov, aby odporučili, ktoré investičné aktivity budú zahrnuté do
rozpočtu obce v roku 2018.
Ing. Švento za finančnú komisiu odporučil asfaltovanie ulice J. Bellu s vybudovaním
chodníka, chodník ku škole a ďalej podporuje aj na základe odporúčania Rady školy pri ZŠ
s MŠ v Likavke zakúpenie konvektomatu pre školskú jedáleň. Rekonštrukciu rozvodov tepla
v ZŠ s MŠ odporučil zaradiť do investičných akcií obce na rok 2019.
M. Brtko vyjadril podporu rozšíreniu siete verejného osvetlenia na IBV Pod hradom
a vybudovanie chodníka ku škole. Poslanci ďalej diskutovali aj o výstavbe komunikácie
v lokalite IBV Pod hradom, kde je potrebné hľadať v najbližšej budúcnosti riešenie na jej
realizáciu a o všetkých investičných akciách, s ktorými boli v úvode diskusie oboznámení.
D. Krížo sa pýtal, čo všetko zahŕňa projekt rekonštrukcie rozvodov tepla v ZŠ s MŠ.
Starosta odpovedal, že sú tam počítané len prípojky do školských budovy. Ďalej doplnil, že je
potrebné v ZŠ s MŠ vyriešiť záložný zdroj tepla.
Poslanci odporučili do rozpočtu obce na rok 2018 zahrnúť investičné akcie, ktoré starosta
prezentoval, okrem rekonštrukcie rozvodov tepla v ZŠ s MŠ.
Starosta dal o navrhovaných investičných akciách hlasovať, s vylúčením investičnej akcie na
rekonštrukciu rozvodov tepla v ZŠ s MŠ , aby boli zahrnuté do rozpočtu obce na rok 2018.
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Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová,
Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
M. Brtko sa pýtal na pokračovanie pozemkových úprav pre pripravovanú IBV v lokalite
Paračka.
Starosta odpovedal, že v pondelok 13.11. bude zasadať predstavenstvo Združenia
pozemkových úprav Likavka – Paračka, kde sa bude prejednávať pracovný návrh
všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav.
M. Mliečko poukázal na potrebu úpravy krajníc pri ceste na ulici Mikuštiakovej. Starosta
odpovedal, že nevyhnutné úpravy dá vykonať ešte v najbližšom čase, ale bude potrebné
vykonať rozsiahlejšiu úpravu tohto úseku v letnom období budúceho roku.
Starosta ďalej uviedol, že bude potrebné vyklčovať kroviny pri železničnej bytovke v smere
na Liskovú, nakoľko bránia účastníkom cestnej dopravy vo výhľade.
Ing. Švento opätovne upozornil na plochu oproti železničnej stanici, ktorú množstvo vodičov
využíva ako neplatené parkovisko a motorové vozidlá tam parkujú neusporiadane. Odporučil
vyvolať jednanie so zástupcami Železníc SR a so SSC, aby sa vykonali potrebné opatrenia.
Poslanci sa pýtalil na pokračovanie výstavby Diaľnice D1 a na razbu tunela.
Starosta odpovedal, že práce by mali pokračovať od februára 2018.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 242/2017-7. Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, MVDr.
Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Daniela
Pongráczová, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 11: Záver
Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 20.50 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Zapísala: Mgr. Irena Marošová

Ing. Edita Homolová
overovateľ

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

Daniel K r í ž o
overovateľ
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Prezenčná listina poslancov na zasadnutí OZ v Likavke
Priezvisko, meno, titul

Dátum: 08.11.2017

Brtko Miroslav

/

Brtko Peter, Mgr.

-

Hatala Vladimír, MVDr.

/

Homolová Edita, Ing.

/

Krížo Daniel

/

Mliečko Marián

/

Mravcová Mária

-

Pongráczová Daniela, Ing.

/

Švento Michal, Ing.

/

prítomný: /
ospravedlnený: -
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