OBEC LIKAVKA
Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke
dňa 21.01.2021
Starosta obce
Hlavný kontrolór obce

Ing. Marián Javorka
Mgr. Janka Pavlíková

Prítomní poslanci OZ: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento
Ospravedlnení poslanci: Marián Mliečko
Prizvaní: 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 2021
3. 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: 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 MVDr. Vladimíra Hatalu za predsedu návrhovej komisie, p. Igora
Martona a p. Daniela Kríža za členov návrhovej komisie. Starosta obce otvoril diskusiu
k predloženému návrhu. Bez diskusie. Hlasovanie: 8-0-0.
Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Máriu Slašťanovú – ref. OcÚ. Za overovateľov
zápisnice určil poslancov p. Jozefa Nemčeka a Ing. Renáta Halušku.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 212/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) volí
MVDr. Vladimíra Hatalu za predsedu návrhovej komisie,
p. Igora Martona a p. Daniela Kríža za členov návrhovej komisie;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
c) berie na vedomie
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určenie zapisovateľky Mgr. Márie Slašťanovej
a overovateľov zápisnice p. Jozefa Nemčeka a Ing. Renáta Halušku.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 2: Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2020
Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o predloženom rozpočtovom
opatrení č. 2/2021 (príloha zápisnice), ktoré bolo vypracované z dôvodu nevyhnutných
potrieb obce súvisiacich s pripravovaným procesom verejného obstarávania na zhotoviteľa
stavby – bytový dom ul. J. Bellu a s aktivitou – „Zachráňme spolu životy“ - Skríningové
testovanie obyvateľov SR na COVID-19. Starosta obce doplnil, že obec bude dodatočne od
štátu žiadať o refundáciu vynaložených nákladov a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Igor Marton sa opýtal, koľko stálo obce predošlé testovanie.
Starosta obce odpovedal, že cca 5000 eur, suma na nadchádzajúce testovanie je vyššia,
pretože treba rátať potenciálne s tromi kolami testovania.
Poslanec Ing. Michal Švento uviedol že súhlasí s plošným testovaním, ale zároveň podotkol,
že v tomto prípade obec nemá garantované, že všetky finančné náklady jej budú preplatené.
Z toho vyplýva, že pri nízkom počte otestovaných, môže byť obec stratová.
Starosta obce podal niekoľko bližších informácií k pripravovanému skríningovému testovaniu
a porovnal situáciu s mestom Nitra, kde už pri 300 otestovaných na jednom odbernom mieste
sa výdavky na testovanie vyrovnali prostriedkom, ktoré za realizované testovanie refundoval
štát.
Prítomní poslanci položili niekoľko otázok týkajúcich sa skríningového testovania, na ktoré
starosta obce odpovedal.
Poslanec Adrián Solár v rámci šetrenia financií navrhol, aby sa pracovníčka stavebného úradu
v Likavke vyškolila na verejné obstarávanie.
Starosta obce odpovedal, že verejné obstarávanie je náročný proces a jeho slová potvrdil aj
poslanec Ing. Michal Švento, ktorý na príklade mesta Dolný Kubín uviedol, že aj tam si tieto
služby objednávajú. Špecializované firmy sú zamerané čisto len na verejné obstarávanie
nakoľko proces je veľmi náročný a zákon sa často mení.
Starosta obce ďalej doplnil, že zamestnankyňa stavebného úradu je už vyškolená
a obstarávaniam stavebného charakteru sa venuje.
Poslanec Adrián Solár sa opýtal, akým spôsobom sa bude riešiť vstup na testovanie pre
vozíčkarov.
Starosta odpovedal, že v prípade vozíčkarov sa spraví výnimka a bude umožnený vstup
z dverí určených ako východ.
Poslanec MVDr. Vladimír Hatala sa opýtal na hodnotu diela bytového domu.
Starosta obce odpovedal, že momentálne sa spracováva projektová dokumentácia a po jej
dokončení bude známy rozpočet.
Poslanec MVDr. Vladimír Hatala sa opýtal na termín, kedy by sa mohlo začať s výstavbou.
Starosta obce odpovedal, že teoreticky je to reálne už aj v tomto roku.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 213/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) prerokovalo
zmenu rozpočtu obce na rok 2021, rozpočtovým opatrením č. 2/2021;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) schvaľuje
zmenu rozpočtu obce na rok 2021, rozpočtovým opatrením č. 2/2021
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Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 3: Záver
Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 17:07 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Zapísala: Mgr. Mária Slašťanová, v. r.

Jozef N e m č e k, v. r.
overovateľ

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

Ing. Renát H a l u š k a, v. r.
overovateľ
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Prezenčná listina poslancov na zasadnutí OZ v Likavke

Priezvisko, meno, titul

Dátum: 21.01.2021

Haluška Renát, Ing.

/

Hatala Vladimír, MVDr.

/

Krížo Daniel

/

Marton Igor

/

Mliečko Marián

-

Nemček Jozef

/

Peniak Jozef

/

Solár Adrián

/

Švento Michal, Ing.

/

prítomný: /
ospravedlnený: -
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