OBEC LIKAVKA
Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke
dňa 17.09.2018
Starosta obce
Hlavný kontrolór obce

Ing. Marián Javorka
Mgr. Janka Pavlíková

Prítomní poslanci OZ: Miroslav Brtko, Mgr. Peter Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko (od 18:35 hod.) Ing. Daniela Pongráczová
Ing. Michal Švento
Ospravedlnená: Mária Mravcová
Prizvaní: Mgr. Irena Marošová – ref. OcÚ, Ing. Regina Lovišková, Mgr. Ľuboš Birtus
Návrh programu rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie, určenie
zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva
2. Posúdenie žiadosti súkromného zriaďovateľa o súhlas obce so zaradením súkromnej
materskej školy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
3. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2018
4. Informácie starostu obce
5. Záver
K bodu č. 1: Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Marián Javorka. Privítal
prítomných a konštatoval, že rokovanie OZ v 7. 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, je uznášania schopné, nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov.
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 Mgr. Petra Brtka a p. Daniela Kríža. Starosta obce otvoril
diskusiu. Bez diskusie. Hlasovanie: 7-0-0.
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu programu rokovania. Hlasovanie: 7-0-0. Starosta
obce sa pýtal prítomných poslancov na doplňujúce alebo pozmeňujúce návrhy k programu
rokovaniu. Nikto z poslancov nepredložil doplňujúci, ani pozmeňujúci návrh k programu
rokovania.
Návrhy uznesení predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 302/2018-7 a). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Mgr. Peter Brtko, Miroslav
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela
Pongráczová, Ing. Michal Švento)
Poslanec Miroslav Brtko sa ospravedlnil a opustil rokovaciu miestnosť v čase 17:25 hod.
OZ prijalo uznesenie č. 302/2018-7 b). Hlasovanie: 6-0-0 (za: Mgr. Peter Brtko, MVDr.
Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal
Švento)
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OZ prijalo uznesenie č. 302/2018-7 c). Hlasovanie: 6-0-0 (za: Mgr. Peter Brtko, MVDr.
Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal
Švento)
K bodu č. 2: Posúdenie žiadosti súkromného zriaďovateľa o súhlas obce so zaradením
súkromnej materskej školy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
Predkladateľ: Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou Ing. Reginy Loviškovej so
zriadením súkromnej materskej školy na území obce Likavka v historickej vile súp. číslo 65.
Starosta obce ďalej pokračoval s oboznámením plánovaného projektu a uviedol, že súkromná
materská škola je plánovaná pre 15 detí, ktorým bude určený priestor na prvom poschodí tejto
budovy, na druhom poschodí sa plánuje priestor pre logopedičku, ktorá by prioritne
spolupracovala s materskou školou, ale zároveň by poskytovala aj ambulantnú starostlivosť
pre verejnosť. Priestory druhého poschodia budovy podľa projektu budú pripravené aj pre
ďalších odborníkov, ktorí môžu spolupracovať s materskou školou (napr. psychológ, učiteľ
cudzích jazykov..). Žiadateľka v žiadosti ďalej uviedla, že prízemie tejto budovy poskytne
dostatočný priestor na uloženie hračiek a iných učebných pomôcok. V závere predmetnej
žiadosti sa uvádza, že plánované zriadenie súkromnej materskej škôlky nebude konkurovať
existujúcej materskej škole v našej obci, ale bude slúžiť ako doplnkové zariadenie pre rodičov
detí ružomberského okresu, ktorí uprednostnia individuálny prístup, logopedickú starostlivosť
a pobyt v prekrásnom likavskom prostredí. Na záver informácií starosta obce uviedol, že
v prípade schválenia predloženej žiadosti by súkromná materská škola začala svoju činnosť
1.9.2019.
P. Miroslav Brtko sa v čase17:40 dostavil do rokovacej miestnosti.
Starosta odovzdal slovo Ing. Regine Loviškovej, žiadateľke predmetnej žiadosti.
Ing. Lovišková prezentovala prítomným svoju žiadosť verbálne aj vizuálne, kde bližšie
predstavila predmetnú budovu (historická vila na ulici D. Kráľovenskej č. 65) v ktorej by
mala byť súkromná materská škola zriadená a takisto aj stavebné úpravy, ktoré je potrebné
v spomínanej budove vykonať. Vo svojej prezentácii tiež zdôraznila zámer zachovania
pôvodných architektonických čŕt historickej budovy. Ing. Lovišková ďalej predstavila
zameranie školy na logopédiu a podrobne opísala všetky ostatné špecifiká plánovanej škôlky
napr. bezbariérovosť priestorov, inklúzia so seniormi. Na záver p. Ing. Lovišková predniesla
aj niekoľko prínosov, ktoré by mohla obec Likavka zriadením takejto materskej školy získať,
napr. renovácia historickej budovy, zameranie činnosti – objekt pre deti, pracovné
príležitosti...
Starosta poďakoval Ing. Loviškovej za podrobnú prezentáciu jej žiadosti a predniesol
niekoľko dôležitých aspektov uvedených v dôvodovej správe, ktorá bola spracovaná pre
poslancov obecného zastupiteľstva k tomuto bodu dnešného rokovania, v ktorej sa okrem
iného uvádza, že žiadateľ o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete predkladá
zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom
má byť škola alebo školské zariadenie zriadené, taktiež konštatoval, že kapacita MŠ Likavka
ale aj kapacita materských škôl v Ružomberku sú aktuálne voľné a vývoj v podmienkach
Likavky v budúcnosti predpokladá znížený prírastok počtu narodených detí. Dôležitým
faktom je aj to, že v súčasnosti alebo v budúcnosti by nová súkromná materská škola mohla
konkurovať Materskej škole Likavka a zníženie počtu prijatých detí by znamenalo potrebu
navýšenia nákladov na jej činnosť. Ďalej starosta obce uviedol, že perspektívne by mala obec
skôr uvažovať o rozšírení a celkovej modernizácii Materskej školy Likavka. Taktiež
upozornil na fakt, že Pedagogicko-organizačné pokyny na šk. rok 2018/2019 uvádzajú, že
individuálnu logopedickú činnosť v materskej škole môže vykonávať iba školský logopéd,
ktorý je kmeňovým zamestnancom zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
zaradeného v sieti škôl a školských zariadení. Ďalej starosta obce poukázal na ekonomický
aspekt financovania novej súkromnej materskej škôlky od 1.9.2019 do 31.12.2019, ktorý by
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zaťažil obecný rozpočet, nakoľko v podielových daniach, by sa tento ukazovateľ neprejavil,
pretože termín predloženia žiadosti o zaradenie materskej školy do siete škôl už uplynul.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Ing. R. Lovišková a poslanec Ing. Švento si v diskusii vysvetlili spôsob financovania
materských škôl a rozdiely medzi súkromnou materskou školou a špeciálnou materskou
školou.
Ing. R. Lovišková objasnila zamestnanie logopéda v súkromne materskej škole. Ďalej
žiadateľka deklarovala, že na obdobie od 1.9.2019 do 31.12.2019, v prípade schválenia
žiadosti nebude požadovať finančné prostriedky na prevádzku zariadenia od Obce Likavka.
Taktiež uviedla, že bolo založené Občianske združenie Vila Villinger, ktoré bude oficiálnym
žiadateľom o súhlas so zriadením súkromnej materskej školy. Predmetnú žiadosť žiadateľka
priniesla na súčasné rokovanie obecného zastupiteľstva.
Ing. Michal Švento zdôraznil fakt, že v predmetnej žiadosti chýbajú niektoré dôležité
náležitosti napr. presný názov školy a tým pádom žiadosť nespĺňa podmienky, ktoré sa k jej
odsúhlaseniu vyžadujú a na základe toho je aj zbytočné sa celou žiadosťou zaoberať.
Starosta súhlasil s Ing. Šventom ale zároveň vysvetlil že obecné zastupiteľstvo bolo zvolané
na základe objektívneho dopytu zo strany žiadateľa.
Ing. Michal Švento uviedol, že zaraďovanie súkromných školských zariadení na úrovni obce
je pre poslancov obecného zastupiteľstva veľmi zodpovedná úloha, nakoľko musia
rozhodnúť, či je daná škola v obci potrebná. Ing. Švento ďalej povedal, že nie je proti
konkurencii, ale pokiaľ okolité materské školy majú voľné kapacity, nebolo by vhodné vydať
súhlas k tejto žiadosti. Odliv detí z Materskej školy v Likavke by spôsobil pre obec značnú
ekonomickú záťaž. Napriek tomu, že Ing. Švento vyjadril svoj nesúhlas k schváleniu
predmetnej žiadosti, na druhej strane vyzdvihol myšlienku a plán zrekonštruovania starej vily
a navrhol, aby súkromný zriaďovateľ pouvažoval skôr nad inými možnosťami, ako je
zriadenie ďalšej materskej školy.
Poslanec Marián Mliečko sa v čase 18:35 dostavil do rokovacej miestnosti
Mgr. Ľuboš Birtus, riaditeľ ZŠ s MŠ Likavka, sa opýtal p. Ing. Loviškovej, či okrem
logopédie plánujú poskytovať aj iné špecializované služby v predmetnom zariadení.
Ing. R. Lovišková odpovedala, že plánovaná materská škola by mala vyčlenené celé jedno
poschodie, ktoré by bolo určené pre odborníkov, ktorí môžu kooperovať s materskou školou,
ale v tejto chvíli nevedela tieto činnosti bližšie špecifikovať, nakoľko touto problematikou sa
bude zaoberať pani logopedička, ktorá si plánuje prenajať celé poschodie a tieto služby budú
v jej kompetencii.
Mgr. Ľuboš Birtus konštatoval, že súčasná kapacita Materskej školy v Likavke je postačujúca.
Ing. R. Lovišková ďalej uviedla, že jej zámerom nie je odlákať deti z Materskej školy
v Likavke, ale spomenula, že v Ružomberku počúva rôzne názory rodičov na fungovanie
materských škôl a v tom vidí možnosť ponúknuť služby, ktoré oslovia záujemcov.
Starosta obce vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k predmetnej žiadosti.
Daniel Krížo uviedol, že veľmi podporuje myšlienku rekonštrukcie historickej vily, v ktorej
by mala byť materská škola zriadená, ale z ekonomického hľadiska, ktoré by zaťažilo obec,
nemôže podporiť predmetnú žiadosť.
Mgr. Peter Brtko tiež vyzdvihol plánované zrekonštruovanie historickej vily, ale do popredia
kladie tiež ekonomický aspekt, nakoľko vníma novú škôlku ako konkurenciu a obáva sa
odlivu detí z Materskej školy v Likavke a následného ekonomického dopadu na obec.
MVDr. Vladimír Hatala by v prípade schválenia predmetnej žiadosti videl prínos hlavne vo
väčšej dostupnosti logopedických služieb, ale spomenul aj ekonomický aspekt, ktorý nemôže
byť zanedbateľný. Ďalej predniesol návrh zmluvného dojednania medzi prevádzkovateľom
súkromnej materskej školy a obcou Likavka, na presne stanovený počet detí z Likavky, ktoré
by mohli navštevovať novú materskú školu a uviedol, že v takomto prípade by uvedenú
žiadosť podporil.
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Starosta obce konštatoval, že nie je možné nejakými normatívmi obmedzovať
potencionálnych záujemcov o nové služby v obci.
Mgr. Ľuboš Birtus povedal, že ZŠ s MŠ Likavka tiež čiastočne poskytuje logopedické služby,
prostredníctvom logopéda, ktorý v niektoré dni do školy dochádza.
Ing. Švento ďalej uviedol, že v budúcnosti môže nastať situácia, že v súkromnej materskej
škole môže byť sto detí a voči tomu obec nebude môcť namietať, keď vydá súhlas na jej
zaradenie do siete škôl a bude musieť finančne prispievať na jej fungovanie v zmysle VZN za
každých okolností.
Ing. Daniela Pongráczová tiež ocenila projekt s plánovanou rekonštrukciou, ale väčší dôraz
kladie na už spomínaný ekonomický aspekt spojený s určitým rizikom.
Starosta obce vyhlásil prestávku v trvaní 5 minút.
Starosta obce po prestávke vyzval predsedu návrhovej komisie na predloženie návrhu
uznesenia k prejednávanej žiadosti.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 303/2018-7. Hlasovanie: 0-5-3 (za: nikto. proti: Mgr. Peter Brtko,
Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento zdržali
sa: Miroslav Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Marián Mliečko)
K bodu č. 3: Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2018
Predkladateľ: Starosta obce prítomných poslancov informoval o predloženom rozpočtovom
opatrení (príloha zápisnice) č. 12/2018, ktoré bolo vypracované z dôvodov skutkového stavu
a nevyhnutých potrieb obce.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia.
Miroslav Brtko a Ing. Edita Homolová ocenili vyčlenenie finančných prostriedkov na
výstavbu chodníka na ul. J. Hollého.
Mgr. Peter Brtko sa opýtal, či vyčlenenie prostriedkov na dobudovanie chodníka neovplyvní
financovanie ostatných plánovaných aktivít v obci.
Starosta obce odpovedal, že tohtoročné plánované aktivity nebudú týmto rozpočtovým
opatrením ohrozené.
Marián Mliečko tiež vyjadril spokojnosť s navrhovaným opatrením a podotkol, že v
predmetnej lokalite je situácia kritická a kolízne situácie sú na dennom poriadku.
Starosta obce uviedol, že stavebné povolenie na výstavbu chodníka na ul. J. Hollého bude
riešené dodatočným stavebným povolením.
Návrhy uznesení predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 304/2018-7 a). Hlasovanie: 8-0-0 (za: Mgr. Peter Brtko, Miroslav
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 304/2018-7 b). Hlasovanie: 8-0-0 (za: Mgr. Peter Brtko, Miroslav
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 304/2018-7 c). Hlasovanie: 8-0-0 (za: Mgr. Peter Brtko, Miroslav
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 4: Informácie starostu obce
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že dňa 24.8.2018 sa v obci Likavka konal
VI. ročník Likavskej rozlúčky s letom, ktorý z dôvodu nepriaznivého počasia bolo
nevyhnutné predčasne ukončiť. V snahe doriešiť náhradný termín podujatia, pod ktoré sa
okrem organizátorov podpísali aj umelci (No Name a Majself), ktorých vystúpenia museli byť
zrušené, je potrebné prijať stanovisko, ako nahradiť návštevníkom tohto podujatia vystúpenia
spomínaných umelcov. V novom termíne bude potrebné kompletne riešiť celú infraštruktúru,
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ktorú bude potrebné opätovne financovať a taktiež určité náhrady spojené s vystúpením
umelcov, čo predstavuje výdavky z rozpočtu obce približne 10.000 EUR. Starosta obce
otvoril diskusiu.
Diskusia.
Ing. Edita Homolová sa vyjadrila, že nepodporuje myšlienku, aby takéto podujatie bolo znovu
zorganizované na ihrisku OŠK, ale navrhuje ho usporiadať v priestoroch kultúrneho domu.
MVDr. Vladimír Hatala vyjadril svoj súhlas s názorom Ing. Homolovej.
Starosta obce poznamenal, že podujatie takéhoto typu priťahuje veľký počet divákov
a priestory kultúrneho domu sú v tomto prípade už nevyhovujúce.
Miroslav Brtko navrhol presunúť akciu až na budúci rok, nakoľko pokračovanie rozlúčky
v tomto roku by pre obec znamenalo nemalé finančné výdavky.
Mgr. Peter Brtko súhlasil s vyjadrením p. Miroslava Brtka a konštatoval, že plánované
náklady na zrealizovanie pokračovania spomínanej akcie ešte v tomto roku predstavujú veľkú
finančnú záťaž pre obec.
Ing. Michal Švento upozornil, že v budúcnosti by si mala obec dávať pozor pri podpisovaní
zmlúv s umelcami, aby sa nestala taká situácia, že by po prípadne neodohratom koncerte
nebola vrátená obci časť financií.
Poslanci obecného zastupiteľstva sa spoločne dohodli, že starosta obce vyvolá s oboma
umelcami (No Name, Majself) rokovania ohľadom určenia spoločného termínu na niektorom
z budúcoročných obecných podujatí. Všetkým, ktorí na tohtoročnú rozlúčku zaplatili vstupné,
bude táto okolnosť pri budúcoročnom pokračovaní podujatia zohľadnená.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 305/2018-7. Hlasovanie: 8-0-0 (za: Mgr. Peter Brtko, Miroslav
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 5: Záver
Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 19.35 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Zapísala: Mgr. Irena Marošová, v. r.

Mgr. Peter B r t k o, v. r.
overovateľ

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

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

Dátum: 17.09.2018

Brtko Miroslav

/

Brtko Peter, Mgr.

/

Hatala Vladimír, MVDr.

/

Homolová Edita, Ing.

/

Krížo Daniel

/

Mliečko Marián

/

Mravcová Mária

-

Pongráczová Daniela, Ing.

/

Švento Michal, Ing.

/

prítomný: /
neprítomný: -
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