Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke dňa 30.5.2011
Starosta obce: Ing. Marián Javorka
Hlavný kontrolór obce:
Prednosta OcÚ: Ing. arch. Iveta Hatalová
Prítomní poslanci: Mgr. Peter Brtko, Ing. Peter Klačko, Mgr. Vladimír Klopta, Igor Marton,
JUDr. Jaromír Pavlík, Jozef Peniak, Ing. Dušan Štefaničiak, Ing. Michal Švento, Mgr. Iveta
Žerebáková
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a schválenie programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva, voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
2. Kontrola uznesení z ostatného zasadania obecného zastupiteľstva
3. Voľba hlavného kontrolóra obce
4. Školská jedáleň
5. Záverečný účet obce za rok 2010
6. Určenie platu starostovi obce
7. Informácie starostu obce
8. Prenájom nehnuteľnosti
9. Zmena rozpočtu obce
10. Smernica č. 1/2011 o postupe obce Likavka pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou
v rámci verejného obstarávania
11. Diskusia
12. Návrh uznesení
13. Záver
K bodu č. 1: Rokovanie OZ otvoril starosta obce. Privítal prítomných a konštatoval, že OZ je
uznášania schopné, nakoľko sú prítomní všetci poslanci. Starosta obce otvoril diskusiu
k predloženému návrhu programu. Prednostka OcÚ žiadala doplniť ako bod č. 10 Smernicu č.
1/2011 o postupe obce Likavka pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, nakoľko tento
materiál bol doručený e-mailom na OcÚ len 30.5.2011. Body 10, 11, 12 budú označené ako
body 11, 12, 13. Koniec diskusie. OZ schválilo program rokovania uznesením č. 37/2011.
Hlasovanie: 9 – 0 - 0
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie Mgr. Ivetu Žerebákovú za predsedu a Ing.
Štefaničiaka a Ing. Klačku za členov návrhovej komisie a otvoril diskusiu. Bez diskusie. OZ
zvolilo návrhovú komisiu uznesením č. 38/2011 písm. a).
Hlasovanie: 9 – 0 - 0
Starosta obce navrhol do volebnej komisie Ing. Šventu za predsedu a p. Peniaka a Mgr.
Kloptu za členov volebnej komisie a otvoril diskusiu. Bez diskusie. OZ zvolilo volebnú
komisiu uznesením č. 38/2011 písm. b).
Hlasovanie: 9 – 0 - 0
Starosta obce navrhol za zapisovateľku zápisnice prednostku OcÚ a otvoril diskusiu. Bez
diskusie. OZ schválilo prednostku OcÚ za zapisovateľku zápisnice uznesením č. 38/2011
písm. c).
Hlasovanie: 9 – 0 - 0
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice p. Martona a Mgr. Brtku
a otvoril diskusiu. Bez diskusie. OZ schválilo overovateľov zápisnice uznesením č. 38/2011
písm. d).

Hlasovanie: 9 – 0 - 0
K bodu č. 2: Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z ostatného zasadania OZ.
Skonštatoval, že uznesenia z ostatného zastupiteľstva boli splnené až na uznesenie č. 35/2011,
ktoré odporúčalo starostovi obce vykonať personálny audit. Starosta obce uviedol, že hneď po
nástupe do funkcie urobil personálne zmeny a nevidí dôvod na personálny audit a otvoril
diskusiu. Bez diskusie. OZ vzalo na vedomie kontrolu uznesení z ostatného zasadnutia OZ
uznesením č. 39/2011.
Hlasovanie: 9 – 0 – 0
K bodu č. 3: Starosta obce otvoril bod voľba hlavného kontrolóra obce. Prednostka OcÚ
odovzdala volebnej komisii zapečatené obálky s prihláškami a materiály potrebné k voľbe.
Volebná komisia skonštatovala, že v stanovenom termíne boli podané štyri prihlášky. Všetci
kandidáti splnili stanovené podmienky. Kandidáti sa predstavili pár vetami. Voľba prebehla
tajným hlasovaním. Na hlasovaní sa zúčastnili 9 poslanci. Odovzdaných bolo 9 hlasovacích
lístkov. Platných hlasov bolo 9. Mgr. Konfál získal 0 hlasov, Ing. Paušlyová získala 1 hlas,
Mgr. Pavlíková získala 7 hlasov a JUDr. Rudl získal 1 hlas. Volebná komisia konštatovala, že
za hlavného kontrolóra obce bola zvolená Mgr. Pavlíková. OZ prijalo uznesenie č. 40/2011.
Hlasovanie: 9 – 0 – 0
K bodu č. 4: Starosta obce vyzval riaditeľa ZŠ s MŠ Likavka a vedúcu školskej jedálne, aby
sa vyjadrili k možnosti varenia pokrmov na príležitostné akcie v obci a pre občanov.
Zástupcovia ZŠ s MŠ, že ochota na varenie je, ale je problém s technologickým vybavením,
a neodporúčali by premeniť ŠJ na podnikateľský subjekt. Prednostka OcÚ oboznámila OZ
s požiadavkami, ktoré musí spĺňať ŠJ, ako zariadenie na prípravu stravy pre deti. Poslanci
konštatovali, že je potrebné prejaviť ochotu a začať poskytovať služby v malom a postupne
prikupovať potrebné zariadenie. Prednostka OcÚ dala návrh, aby sa najskôr urobila kalkulácia
jedla, ktoré by mohli variť, a určiť množstvá porcií, ktoré by boli schopní uvariť. Poslanci OZ
vyjadrili totožné stanovisko. Starosta obce ukončil diskusiu. OZ prijalo uznesenie č. 41/2011.
Hlasovanie: 9 – 0 – 0
K bodu č. 5: Referentka ekonomického úseku p. Ševčíková podala vysvetlenie
k záverečnému účtu obce Likavka za rok 2010. Starosta obce otvoril diskusiu. Predseda
finančnej komisie Mgr. Klopta tlmočil stanovisko finančnej komisie. V bode 2 „Rozbor
plnenia príjmov za rok 2010 v nedaňových príjmoch“ písm. b) administratívne poplatky a iné
poplatky rozčleniť na správne poplatky, opatrovateľská služba, relácie v miestnom rozhlase,
odpadové nádoby, hrobové miesta atď. V bode 3 „Príjmové a finančné operácie“ rozčleniť
poplatky od rodičov, réžia strava atď. V bode 1 „Bežné výdavky“ písm. c) tovary a služby
rozčleniť odmeny poslancov, folklórne slávnosti, dohody o vykonaní práce atď. V bode 4
„Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou“ rozčleniť mzdy, poistné, tovary
a služby v členení ZŠ, MŠ, školský klub a školská jedáleň. V bode 8 „Prehľad o stave
a vývoji dlhu k 31.12.2010 doplniť výšku úveru v euro, výšku úroku v percentách,
zabezpečenie úveru, skončenie splatnosti úveru a v ktorom roku. Uviesť finančné
vysporiadanie voči ŠR, ostatným právnickým osobám, OŠK, žiadateľov príspevkov o dotácie
v roku 2010, suma použitých prostriedkov v roku 2010 a rozdiel, prehľad o stave finančných
prostriedkov na bankových účtoch a pokladničnej hotovosti. V bode 6 „Použitie prebytku
rozpočtového hospodárenia za rok 2010“ v sume 2035.- eur neodporúča na účelové použitie
na výrub a ošetrovanie drevín v roku 2011, nakoľko tieto finančné prostriedky sa zaviažu
účelovo a nebude ich možné použiť na iné programy. Sumu použiť na základe rozhodnutia na
zasadnutí obecného zastupiteľstva v rámci programu pre rozvoj obce. P. Ševčíková vysvetlila,

že výška úveru je vyčíslená v eurách a použitie prebytku rozpočtu stanovila audítorka.
Prednostka OcÚ vysvetlila, že ZŠ s MŠ ako samostatný právny subjekt má svoj vlastný
rozpočet a vlastné účtovníctvo. Starosta obce ukončil diskusiu. OZ vzalo na vedomie správu
audítora uznesením č. 42/2011 a).
Hlasovanie: 9 – 0 – 0
OZ schválilo záverečný účet obce uznesením č. 42/2011 b) s tým, že o použití prebytku
rozpočtu rozhodne OZ a účtovníčka spresní niektoré položky ako je uvedené v stanovisku
finančnej komisie.
Hlasovanie: 9 – 0 – 0
K bodu č. 6: Starosta obce požiadal OZ o schválenie platu starostu obce v zmysle novely
zákona č. 253/1994, ktorou sa znižuje základný plat starostu obce o 10% a povedal, že
nepožaduje od OZ, aby využili možnosť navýšenia platu starostu až o 70% základného platu.
Ing. Švento dal návrh, aby sa plat starostu zvýšil o 10%.
Hlasovanie: 9 – 0 - 0
Starosta obce ukončil diskusiu. OZ schválilo plat starostu obce vo výške 1.836.- eur
uznesením č. 43/2011.
Hlasovanie: 9 – 0 – 0
K bodu č. 7: Starosta obce informoval OZ o nasledovných skutočnostiach:
- Neuspela ani jedna žiadosť z troch o granty financované prostredníctvom Ministerstva
vnútra.
- 17.4.2011 sa uskutočnil „Beh oslobodenia ....“, vďaka patrí všetkým, ktorí pomohli.
- Prebehlo vyhodnocovanie verejného obstarávania na realizáciu stavby „Rekonštrukcia
zdravotných stredísk ...“. Všetkých 15 uchádzačov malo formálne nedostatky v
prihláškach.
- Od začiatku mája obec vyváža TKO na skládku do Partizánskej Ľupče. Zistí sa, ktorá
forma likvidácie TKO je pre obec výhodnejšia.
- Objednal opravu pasportizácie cintorína v hodnote 300.- eur.
- Poďakoval iniciátorom sadenia májov.
- Mal rokovanie na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ohľadom
výstavby diaľnice D1 a rýchlostnej komunikácie R1.
- Zúčastnil sa na valnom zhromaždení Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a. s., kde
bol zvolený do dozornej rady.
- Pokračuje sa na dokončení parkoviska pri cintoríne, upravujú sa športoviská v areáli
ZŠ s MŠ, štiepkuje sa drevný odpad, čistia sa vodné toky, kosia sa trávnaté porasty
v intraviláne obce, pripravuje sa amfiteáter na DFF, obec pomáha pri oprave kostolnej
veže.
- Obec spolupracovala s políciou pri pátraní po nezvestnom občanovi a pri
preventívnych obchôdzkach zameraných na mládež.
- Na ceste I/59 je urobené nové vodorovné značenie.
- V obci bola otvorená prevádzka firmy Alpha Medical, a. s..
- Zúčastnil sa rokovaní snemu ZMOS.
- Zabezpečuje sponzorstvo na DFF.
- Pripravuje sa vydanie občasníka Likavan.
- Bola podaná žiadosť o prolongáciu úveru.
- Stretnutie s generálnym riaditeľom sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR.
- Bola podaná žiadosť o finančný príspevok na dobudovanie kotolne ZŠ s MŠ na firmu
MONDI SCP, a. s..
- Bude potrebné zrealizovať výmenu podlahy v telocvični ZŠ.

-

Poďakovanie patrí hasičom za práce vykonávané pri rekonštrukcii požiarnej zbrojnice,
za pomoc pri pátraní po nezvestnom občanovi a pri organizácii 1. sv. prijímania.
OZ prijalo uznesenie č. 44/2011.
Hlasovanie: 9 – 0 – 0
Starosta požiadal OZ, aby určilo priority pri budovaní vodovodnej a kanalizačnej siete, ako to
požaduje Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.. OZ odporučilo zahrnúť do investičného
programu pre Vodárenskú spoločnosť Ružomberok, a. s. nasledovné investičné akcie: oprava
kanalizácie na ul. Pod Paračkou, odkanalizovanie ul. Železničná, odkanalizovanie časti ul. J.
Hollého, vybudovanie kanalizačnej a vodovodnej siete pre potreby individuálnej bytovej
výstavby Strážnik. OZ prijalo uznesenie č. 45/2011.
Hlasovanie: 9 – 0 – 0
K bodu č. 8: Starosta obce oznámil, že verejnej obchodnej súťaže na prenájom budovy
bývalej reštaurácie sa prihlásil 1 uchádzač a to Marián Brayer. Prednostka OcÚ otvorila
obálku s návrhom zmluvy o nájme a oboznámila OZ s jej obsahom. V návrhu zmluvy bolo
uvedené, že má záujem o prenájom 3 miestností na prízemí na dobu min. 5 rokov, za cenu15.eur/m²/rok.. Starosta obce otvoril diskusiu. Ing. Štefaničiak navrhol, aby sa budova prenajala
len ako celok a nie po častiach. Ing. Švento sa pripojil k tomuto návrhu. Starosta obce ukončil
diskusiu. OZ prijalo uznesenie č. 46/2011 a).
Hlasovanie: 9 – 0 - 0
OZ prijalo uznesenie č. 46/2011 b), ktorým odmieta predložený návrh.
Hlasovanie: 9 – 0 - 0
K bodu č. 9: Prednostka OcÚ predložila návrh zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 1/2011. V zmene rozpočtu je zapracovaná aj žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť
Likavka na dotáciu z rozpočtu obce na opravu strechy vo výške 10.000.- eur. Žiadosť Hnutia
kresťanských spoločenstiev detí eRko o dotáciu na dopravu na letný tábor pre deti, ktorá bola
doručená po zaslaní podkladov poslancom OZ. Prednostka OcÚ podala návrh na dotáciu vo
výške 200.- eur ako v minulom roku. Starosta obce otvoril diskusiu. I. Marton sa pripojil
k návrhu prednostky OcÚ. OZ schválilo uznesenie č. 47/2011.
Hlasovanie: 9 – 0 – 0
Predseda finančnej komisie Mgr. Klopta predniesol stanovisko finančnej komisie k zmene
rozpočtu. Príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu je potrebné rozčleniť v súlade so zákonom
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v súlade s § 5 príjmy rozpočtu obce, § 7 výdavky rozpočtu obce, § 10 zostavovanie
a členenie rozpočtu obce ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciu, v súlade s § 7, § 8 zákona
523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a vecným vymedzením bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie príjmov
a výdavkov. Neodporúča v bežných výdavkoch zvýšenie výdavkov na údržbu drevín o sumu
15.000.- eur, nakoľko tieto finančné prostriedky sú účelovo viazané a chránené pracovisko
o sumu 3.650.- eur z dôvodu, že tieto pracoviská sú financované z dotácií a boli vytvorené
s tým, že nezaťažia rozpočet obce. Odporúča sumu 18.650.- eur použiť na programy v obci
odsúhlasené obecným zastupiteľstvom. Nakoľko k predloženým zmenám rozpočtu nebola
predložená dôvodová správa vychádzala komisia iba z predložených materiálov. Prednostka
OcÚ uviedla, že suma 15.000.- eur je vratka. V roku 2010 sa tieto finančné prostriedky
zapožičali na financovanie iného účelu, ako je ich určenie, a v roku 2011 sa musia vrátiť na
financovanie údržby drevín, na ktoré sú zo zákona určené. Chránené pracoviská sú
financované zo štátneho rozpočtu, ale refundácia výdavkov ÚPSVaR je za čerpaním posunutá
o dva mesiace. Mgr. Klopta žiadal zakúpiť merače rýchlosti na cestu I/59 v hodnote cca
5.000.- eur.

Hlasovanie: 9 – 0 - 0
Starosta obce ukončil diskusiu. OZ schválilo zmenu rozpočtu podľa predloženého návrhu
s doplnením kapitálových výdavkov na zakúpenie meračov rýchlosti uznesením č. 48/2011.
Hlasovanie: 9 – 0 – 0
K bodu č. 10: Starosta obce otvoril diskusiu k návrhu Smernice č. 1/2011 o postupe obce
Likavka pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v rámci verejného obstarávania. Prednostka
OcÚ žiadala doplniť k službám, pri ktorých nie je potrebné vykonávať výber dodávateľa
prieskumom trhu, stravovacie služby.
Hlasovanie: 9 – 0 - 0
Starosta ukončil diskusiu. OZ prijalo uznesenie č. 49/2011.
Hlasovanie: 9 – 0 - 0
K bodu č. 11: Starosta obce otvoril všeobecnú diskusiu.
Prednostka OcÚ žiadala doplniť do Prílohy č. 1 Zásad hospodárenia s majetkom obce
poplatok za verejné priestranstvo za účelom sezónneho využitia vo výške 0,07 €/m²/deň. OZ
prijalo uznesenie č. 50/2011.
Hlasovanie: 9 – 0 - 0
Starosta obce ukončil diskusiu. OZ prijalo uznesenie č. 36/2011.
Hlasovanie: 9 – 0 – 0
Mgr. Klopta informoval, že požadované 24-hodinové sčítanie áut na ceste i/59 bude prebiehať
1.6.2011. Ďalej žiadal vyprázdnenie kontajnerov na separovaný odpad na ul. J. Hollého,
kontrolu čerpania rozpočtu a informáciu o nákladoch na DFF.
Ing. Klačko upozornil na problémy s odkanalizovaním ul. Železničnej.
Mgr. Brtko dal návrh na premiestnenie kontajnerov na separovaný odpad na ul.
Mikuštiakovej. Upozornil na nutnosť čistenia priekop v Žabove aj inde najmä po prudkých
lejakoch, upraviť prechod na železničnom priecestí a vyznačiť prechod pre chodcov na ceste
I/59.
J. Peniak sa spýtal, podľa čoho sa robilo vodorovné značenie na ceste I/59. Starosta obce
informoval, že na základe rozhodnutia Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie. J. Peniak sa ďalej informoval, ako by sa dalo zabrániť preťaženiu kamiónov
prechádzajúcich cez obec, konzumácii alkoholu pri obchode a informoval, že sa pripravuje
obnova autobusových zastávok na ul. J. Hollého.
I. Marton požadoval urobiť rigol na ul. Jánovčíkovej pred domom Mlynárikovcov a navrhol
vydať predpis, ktorý by upravoval rozmery hrobových miest na cintoríne.
Starosta obce ukončil diskusiu. OZ prijalo uznesenie č. 51/2011.
Hlasovanie: 9 – 0 – 0
K bodu č. 12: Uznesenia boli schvaľované priebežne.
K bodu č. 13: Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie OZ.

Ing. arch. Iveta Hatalová, v.r.
prednostka OcÚ

Mgr. Peter Brtko, v. r.
overovateľ

Igor Marton, v. r.
overovateľ

Ing. Marián Javorka, v. r.
starosta obce

