OBEC LIKAVKA
Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke
dňa 30.05.2022
Starosta obce
Hlavný kontrolór obce

Ing. Marián Javorka
Mgr. Janka Pavlíková

Prítomní poslanci OZ: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak (od 18:24 hod.), Adrián Solár, Ing.
Michal Švento
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. Odovzdanie cien obce
3. Schválenie výstavby a stavebnej úpravy nájomného bytového domu "Likavka",
schválenie úveru ŠFRB a dotácie MDaV SR
4. Zmena rozpočtu obce na r. 2022
5. Rôzne
6. 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 OZ. Poslanci nepredložili žiadne návrhy.
Starosta obce navrhol vymeniť poradie bodov programu č. 3 a č. 4 z toho dôvodu, že prípadné
podanie žiadosti musí byť kryté už schváleným rozpočtovým opatrením. Starosta obce dal
hlasovať o predloženom návrhu. 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. Odovzdanie cien obce
3. Zmena rozpočtu obce na r. 2022
4. Schválenie výstavby a stavebnej úpravy nájomného bytového domu "Likavka",
schválenie úveru ŠFRB a dotácie MDaV SR
5. Rôzne
6. Záver
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Starosta obce navrhol Ing. Michala Šventa za predsedu návrhovej komisie, p. Adriána Solára
a p. Jozefa Nemčeka 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 MVDr. Vladimíra Hatalu a p. Igora Martona.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 355/2022 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) volí
Ing. Michala Šventa za predsedu návrhovej komisie,
p. Adriána Solára a p. Jozefa Nemčeka za členov návrhovej komisie;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
c) berie na vedomie
určenie zapisovateľky Mgr. Márie Slašťanovej
a overovateľov zápisnice MVDr. Vladimíra Hatalu a p. Igora Martona
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 2: Odovzdanie cien obce
Predkladateľ: starosta obce uviedol, že na základe návrhu Sociálnej komisie obecné
zastupiteľstvo schválilo návrhy na udelenie Ceny obce Likavka pre:
1. Pavla Muchu - za darcovstvo krvi – viac ako 100 odberov,
2. Mgr. Janku Pavlíkovú – za čin darcovstva pri záchrane života,
3. Annu Slašťanovú – za celoživotný prínos v oblasti chrámovej hudby a spevu.
Následne prebehol akt odovzdania cien menovaným.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 356/2022 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
odovzdanie Ceny obce Likavka pre p. Pavla Muchu, Mgr. Janku Pavlíkovú a p. Annu
Slašťanovú.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
Poslanec Jozef Peniak sa v čase 18:24 hod. dostavil do rokovacej miestnosti.
K bodu č. 3: Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2022
Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o predloženom rozpočtovom
opatrení č. 9/2022 (príloha zápisnice), ktoré súvisí s bodom programu rokovania č. 4 Schválenie výstavby a stavebnej úpravy nájomného bytového domu "Likavka", schválenie
úveru ŠFRB a dotácie MDaV SR. Starosta obce obšírnejšie predstavil prítomným poslancom
predmet uvedeného rozpočtového opatrenia, nakoľko materiály im boli z dôvodu časovej tiesne
dodané až priamo na rokovanie OZ. Uviedol, že žiadosť bude koncipovaná na získanie úveru
zo ŠFRB a dotácie MDaV SR. Je vysoko pravdepodobné, že na uvedené dielo bude nevyhnutné
aj spolufinancovanie zo strany obce. ŠFRB poskytuje 65 % výdavkov podľa rozpočtu s 1 %
úrokovou sadzbou, MDaV SR poskytuje dotáciu vo výške 35 % bez úročenia. Starosta obce
ďalej uviedol, že celková obstarávacia cena nájomného bytového domu bude podľa stavebného
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rozpočtu predstavovať sumu 1.708.475,46 €, z čoho obstarávacia cena časť bytový dom je vo
výške 1.679.675,46 € a obstarávacia cena časť projektová dokumentácia je vo výške 28.800 €.
Starosta obce ďalej doplnil, že výška sumy nenárokovateľných položiek projektu je vysoká
a naopak výška nárokovateľných položiek je nižšia ako môže byť maximálna výška dotácie na
1 m2, kde ostáva rezerva približne 140.000 € na prípadný nárast ceny materiálov. Starosta obce
ďalej opísal položky, ktoré boli v projektovej dokumentácii predimenzované a kde by mohla
tým pádom vzniknúť úspora vo výške 140.000 €. Vyčíslenie konkrétnych súm je však zatiaľ
len odhadované.
Starosta obce ďalej uviedol celkovú plánovanú výšku spolufinancovania zo strany obce, ktorá
predstavuje sumu 218.082 €. Výška rezervného fondu, ktorú môže obec uplatniť je 218.800 €.
Neznamená to však, že obec ostane na nule. V mesiaci júl sa do rozpočtu zapojí prebytok
hospodárskeho výsledku z minulého roka a ten tvorí suma 149.000 €.
Starosta obce ďalej v krátkosti zhrnul ďalšie, v porovnaní s týmto menšie, plánované, už
narozpočtované investície v rámci niektorých projektov, do ktorých sa obec v prípade
úspešnosti pri podaní výzvy plánuje zapojiť a vyčíslil približné výšky súm v rámci ich
spolufinancovania.
Starosta obce sa na záver ospravedlnil, že tak dôležitá záležitosť sa rieši narýchlo a na poslednú
chvíľu, niekoľko príloh k pripravovanej žiadosti bude chýbať a budú musieť byť dodatočne
dodané, ale potom ďalšia šanca podať takúto žiadosť bude až na budúci rok. Starosta obce
otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Daniel Krížo označil výstavbu bytového domu za prioritu obce z dôvodu úbytku jej
obyvateľov a súhlasil s jeho výstavbou aj napriek spomenutým možným rizikám.
Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že sa mu nepáči spôsob, že sa má rozhodovať a obrovskej
časti financií na mimoriadne zvolanom rokovaní OZ, bez možnosti naštudovania si potrebných
materiálov v dostatočne dlhom čase vopred a bez stanoviska hlavného kontrolóra a finančnej
komisie. Uviedol, že nie je proti uvedenej výstavbe, ale zdrží sa hlasovania vzhľadom na
množstvo rizík, ktoré takéto rozhodnutie momentálne prináša.
Hlavná kontrolórka obce – Mgr. Janka Pavlíková upozornila, že pri podaní neúplnej žiadosti bude
potrebné do 30 dní doložiť potrebné dokumenty a vyslovila obavy, či sa to do tohto termínu
stihne. Hlavná kontrolórka obce tiež doplnila, že vychádzať by sa malo z čísel na základe
vysúťaženej sumy a následne označila realizáciu verejného obstarávania za mesiac ako nereálnu.
Poslanec Vladimír Hatala uviedol, že je vyslovene za schválenie uvedenej výstavby a označil
tento projekt za dôležitejší pre občanov, ako niektoré iné menšie projekty, ktoré by obec prípadne
pri možnom nedostatku financií nemohla následne zrealizovať.
Poslanec Adrián Solár sa priklonil k slovám Ing. Michala Šventa a pripomenul ťažkú dobu
v ktorej sa momentálne nachádzame a potrebu finančnej rezervy na nepredvídané situácie.
Starosta obce doplnil, že obec by bola mesiac prakticky bez možnosti čerpať prostriedky
z rezervného fondu a nechal poslancov, aby sami zvážili, či vstúpiť do tohto rizika.
Poslanec Igor Marton uviedol, že súhlasí s výstavbou uvedeného bytového domu, ale vzhľadom
na to, že obec týmto rozhodnutím vstupuje do veľkého rizika navrhol tento krok dostatočne
zvážiť.
Poslanec Jozef Nemček upozornil na neľahkú finančnú situáciu v širšom meradle a doplnil, že je
možné, že budúci rok sa už nebudú poskytovať podobné dotácie.
Hlavná kontrolórka upozornila na niektoré formálne chyby v texte predloženého návrhu
uznesenia.
Poslanec Ing. Michal Švento označil podanie žiadosti o úver obcou bez stanoviska hlavného
kontrolóra ako porušenie zákona.
Starosta obce odpovedal, že súhlasí a že uvedené stanovisko bude dodatočne dožiadané.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 357/2022 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
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a) prerokovalo
zmenu rozpočtu obce na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 9/2022;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) schvaľuje
zmenu rozpočtu obce na rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 9/2022;
Hlasovanie: 5-2-2 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo,
Marián Mliečko, Jozef Nemček; proti: Igor Marton, Adrián Solár; zdržali sa: Jozef Peniak,
Ing. Michal Švento)
c) schvaľuje
použitie prostriedkov rezervného fondu obce Likavka na kapitálové výdavky – zapojenie
vlastných zdrojov na financovanie výstavby Nájomného bytového domu LIKAVKA vo výške
– 218.082 €.
Hlasovanie: 5-2-2 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo,
Marián Mliečko, Jozef Nemček; proti: Igor Marton, Adrián Solár; zdržali sa: Jozef Peniak,
Ing. Michal Švento)
K bodu č. 4: Schválenie výstavby a stavebnej úpravy nájomného bytového domu „Likavka“,
schválenie úveru ŠFRB a dotácie MDaV SR
Predkladateľ: starosta obce uviedol, že k uvedenému bodu programu rokovania nie je potrebné
nič dodať, nakoľko všetky informácie už boli povedané v predchádzajúcom bode.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 358/2022 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) schvaľuje
výstavbu a stavebnú úpravu Nájomného bytového domu LIKAVKA, 23 bytov, prijatie úveru
ŠFRB a dotácie MDaV SR;
Hlasovanie: 5-2-2 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo,
Marián Mliečko, Jozef Nemček; proti: Igor Marton, Adrián Solár; zdržali sa: Jozef Peniak,
Ing. Michal Švento)
b) berie na vedomie
povinnosť dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania od Štátneho fondu
rozvoja bývania so sídlom Lamačská cesta 8, Bratislava, IČO: 31 749 542 (ďalej iba ako
„ŠFRB“) na účel výstavby a stavebnej úpravy nájomného bytového domu LIKAVKA, ktorý
pozostáva z 23 bytov a bude postavený na pozemku, parc. č. KNC 1278/1, 1279/1 a 1279/3 o
výmere 3150 m², zastavané plochy a nádvoria, zapísaný v LV č. 1167, vedený Okresným
úradom Ružomberok, katastrálny odbor pre obec a k.ú. Ružomberok a súvisiacej technickej
vybavenosti na základe projektu DEVLEV Buildings s.r.o., Klemensova 15, 811 09 Bratislava.
Výstavba bola povolená Mestom Ružomberok, ako stavebným úradom, územné rozhodnutie č.
OSS-1681-17/2022-VM zo dňa 28.03.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť 13.05.2022,
stavebné povolenie, č. OSS-1698-18/2022-VM zo dňa 14.03.2022, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 07.05.2022, Rozhodnutie číslo: OU-RK-OSZP-2022/000943-012/Kc zo dňa
23.05.2022, vydané Okresným úradom Ružomberok odbor starostlivosti o životné prostredie.
(ďalej iba ako „nájomný bytový dom LIKAVKA“ v príslušnom gramatickom tvare);
Hlasovanie: 5-2-2 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo,
Marián Mliečko, Jozef Nemček; proti: Igor Marton, Adrián Solár; zdržali sa: Jozef Peniak,
Ing. Michal Švento)
c) schvaľuje
obstaranie a realizáciu Nájomného bytového domu LIKAVKA s celkovým počtom 23 bytov
určených ako nájomné byty v zmysle podmienok zákona č. 150/2013 o Štátnom fonde rozvoja
bývania v znení neskorších predpisov, zákona č. 443/2010 zákona o dotáciách na rozvoj
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bývania a o sociálnom bývaní a na základe Zmluvy o dielo č. V_2020_11_24 uzatvorenej so
zhotoviteľom projektovej dokumentácie a rozpočtu DEVLEV Buildings s.r.o., Klemensova 15,
811 09 Bratislava, s celkovou obstarávacou cenou 1.708.475,46 Eur vrátane DPH. Z čoho
obstarávacia cena časť bytový dom je vo výške 1.679.675,46 - Eur vrátane DPH (ďalej iba
„Obstarávacia cena nájomného bytového domu LIKAVKA“), obstarávacia cena časť
projektová dokumentácia bytového domu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie je vo
výške 28.800, - EUR s DPH (ďalej iba „Obstarávacia cena PD bytového domu“), obstarávacia
cena časti technická vybavenosť je vo výške 303.493,34 Eur vrátane DPH (ďalej iba
„Obstarávacia cena technickej vybavenosti“), ktorá pozostáva z:
Typ technickej vybavenosti
a)
b)
c)
d)
e)

Vodovodná prípojka vo výške
Splašková kanalizačná prípojka vo výške
Vonkajšia dažďová kanalizácia a vsakovacie zariad.
Miestna komunik. a Verejné osvetlenie
Odstavné plochy

Celková cena technickej
vybavenosti
26.563,30 EUR
27.747,32 EUR
79.982,12 EUR
102.276,35 EUR
66.924,25 EUR
Spolu: 303.493,34 EUR

V celkovej obstarávacej cene sú zahrnuté náklady: obstarávacia cena časti Ostatná dažďová
kanalizácia, vsakovacie zariadenia a odlučovač ropných látok vo výške 94.183,30 EUR s DPH
(ďalej iba „Ostatná dažďová kanalizácia, vsakovacie zariadenia a odlučovač ropných látok“) a
obstarávacia cena časti Ostatné odstavné plochy vo výške 31.425,17 EUR s DPH (ďalej iba
„Ostatné odstavné plochy“);
Hlasovanie: 5-2-2 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo,
Marián Mliečko, Jozef Nemček; proti: Igor Marton, Adrián Solár; zdržali sa: Jozef Peniak,
Ing. Michal Švento)
d) schvaľuje
predloženie žiadosti o úver od ŠFRB a dotácie od Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej
republiky, oboje vo výške v zmysle bodov e) až g) tohto uznesenia a súhlasí s podmienkami
poskytnutia úveru a dotácie, ktoré budú určené na základe zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom
fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a súvisiacich všeobecne záväzných predpisov;
Hlasovanie: 5-2-2 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo,
Marián Mliečko, Jozef Nemček; proti: Igor Marton, Adrián Solár; zdržali sa: Jozef Peniak,
Ing. Michal Švento)
e) schvaľuje
spôsob financovania Obstarávacej ceny Nájomného bytového domu LIKAVKA vo výške
1.279.373,65 EUR s DPH, vrátane projektovej dokumentácie Nájomného bytového domu pre
územné rozhodnutie a stavebné povolenie vo výške 28.800, - EUR s DPH, pričom:
a) časť obstarávacej ceny vo výške 65%, teda 831.580, - EUR bude zaplatená z úveru od
ŠFRB s ročnou úrokovou sadzbou 1% a dĺžkou splatnosti 40 rokov,
b) časť obstarávacej ceny vo výške 35%, teda 447.770, - EUR bude zaplatená z dotácie
Ministerstva dopravy a výstavby SR a
c) časť obstarávacej ceny vo výške 23,65 Eur bude zaplatená z vlastných finančných
prostriedkov Obce Likavka;
Hlasovanie: 5-2-2 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo,
Marián Mliečko, Jozef Nemček; proti: Igor Marton, Adrián Solár; zdržali sa: Jozef Peniak,
Ing. Michal Švento)
f) schvaľuje
spôsob financovania Obstarávacej ceny technickej vybavenosti vo výške 303.493,34 EUR
s DPH, pričom:
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a) časť obstarávacej ceny vo výške 153.510,- Eur bude zaplatená z úveru od ŠFRB s ročnou
úrokovou sadzbou 1% a dĺžkou splatnosti 20 rokov,
b) časť obstarávacej ceny vo výške 57.510,- Eur bude zaplatená z dotácie Ministerstva
dopravy a výstavby SR a
c) časť obstarávacej ceny vo výške 92.473,34 EUR bude zaplatená z vlastných finančných
prostriedkov Obce Likavka;
Hlasovanie: 5-2-2 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo,
Marián Mliečko, Jozef Nemček; proti: Igor Marton, Adrián Solár; zdržali sa: Jozef Peniak,
Ing. Michal Švento)
g) schvaľuje
spôsob financovania Obstarávacej ceny Ostatná kanalizácia, vsakovacie zariadenia a odlučovač
ropných látok a Ostatné odstavné plochy. Obstarávacia cena bude financovaná z vlastných
finančných prostriedkov Obce Likavka v celkovej výške 125.608,47 EUR, pričom pozostáva z:
a) časť obstarávacej ceny za Ostatná dažďová kanalizácia, vsakovacie zariadenia a odlučovač
ropných látok vo výške 94.183,30 EUR s DPH bude zaplatená z vlastných finančných
prostriedkov obce Likavka,
b) časť obstarávacej ceny za Ostatné odstavné plochy vo výške 31.425,17 EUR s DPH bude
zaplatená z vlastných finančných prostriedkov obce Likavka;
Hlasovanie: 5-2-2 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo,
Marián Mliečko, Jozef Nemček; proti: Igor Marton, Adrián Solár; zdržali sa: Jozef Peniak,
Ing. Michal Švento)
h) schvaľuje
postupné zriaďovanie záložného práva v prospech ŠFRB k budovanej rozostavanej
nehnuteľnosti nájomného bytového domu LIKAVKA, 23 bytov s technickou vybavenosťou v
zmysle bodu b) a c) tohto uznesenia, za účelom zabezpečenia pohľadávky ŠFRB vyplývajúcej
zo zmluvy o úvere, ktorý bude ŠFRB poskytnutý na zaplatenie časti Obstarávacej ceny
nájomného bytového domu LIKAVKA v zmysle bodu e) tohto uznesenia a časti Obstarávacej
ceny technickej infraštruktúry v zmysle bodu f) tohto uznesenia;
Hlasovanie: 5-2-2 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo,
Marián Mliečko, Jozef Nemček; proti: Igor Marton, Adrián Solár; zdržali sa: Jozef Peniak,
Ing. Michal Švento)
i) schvaľuje
prijatie záväzku zachovať nájomný charakter bytov v Nájomnom bytovom dome LIKAVKA;

Hlasovanie: 5-2-2 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo,
Marián Mliečko, Jozef Nemček; proti: Igor Marton, Adrián Solár; zdržali sa: Jozef Peniak,
Ing. Michal Švento)
j) schvaľuje
prijatie záväzku dodržiavať pri prenájme bytov v nájomnom bytovom dome LIKAVKA
ustanovenia osobitného predpisu, a to § 22 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov;
Hlasovanie: 5-2-2 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo,
Marián Mliečko, Jozef Nemček; proti: Igor Marton, Adrián Solár; zdržali sa: Jozef Peniak,
Ing. Michal Švento)
k) schvaľuje
zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB s právom prednostného veriteľa k bytom
v Nájomnom bytovom dome LIKAVKA, k Nájomnému bytovému domu LIKAVKA
a k pozemku (pozemkom), na ktorých bude Nájomný bytový dom LIKAVKA postavený, a to
v čase a spôsobom podľa požiadavky ŠFRB za účelom zabezpečenia pohľadávky ŠFRB
vyplývajúcej zo zmluvy o úvere, ktorý bude ŠFRB poskytnutý na zaplatenie časti Obstarávacej
ceny Bytového domu LIKAVKA v zmysle bodu e) tohto uznesenia a časti Obstarávacej ceny
technickej infraštruktúry v zmysle bodu f) tohto uznesenia;
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Hlasovanie: 5-2-2 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo,
Marián Mliečko, Jozef Nemček; proti: Igor Marton, Adrián Solár; zdržali sa: Jozef Peniak,
Ing. Michal Švento)
l) schvaľuje
v prípade poskytnutia úveru od ŠFRB vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte obce
Likavka pre splátky poskytnutého úveru od ŠFRB pre obstaranie výstavby Nájomného
bytového domu LIKAVKA a technickej vybavenosti počas trvania celého zmluvného vzťahu
so ŠFRB;
Hlasovanie: 5-2-2 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo,
Marián Mliečko, Jozef Nemček; proti: Igor Marton, Adrián Solár; zdržali sa: Jozef Peniak,
Ing. Michal Švento)
m) konštatuje
že v rozpočte obce LIKAVKA budú po poskytnutí úveru od ŠFRB pre rok 2022 vyčlenené
finančné prostriedky vo výške min. troch mesačných splátok úveru zo ŠFRB a finančné
prostriedky na krytie vlastných zdrojov;
Hlasovanie: 5-2-2 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo,
Marián Mliečko, Jozef Nemček; proti: Igor Marton, Adrián Solár; zdržali sa: Jozef Peniak,
Ing. Michal Švento)
n) konštatuje
že v rozpočte obce LIKAVKA na rok 2022 je vyčlenená suma finančných prostriedkov na
spolufinancovanie výstavby Nájomného bytového domu LIKAVKA z vlastných zdrojov vo
výške 218.082 €;
Hlasovanie: 5-2-2 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo,
Marián Mliečko, Jozef Nemček; proti: Igor Marton, Adrián Solár; zdržali sa: Jozef Peniak,
Ing. Michal Švento)
o) súhlasí
so zriadením záložného práva v prospech Ministerstva dopravy a výstavby SR a Štátneho fondu
rozvoja bývania na zachovanie nájomného charakteru bytov v Nájomnom bytovom dome
LIKAVKA.
Hlasovanie: 5-2-2 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo,
Marián Mliečko, Jozef Nemček; proti: Igor Marton, Adrián Solár; zdržali sa: Jozef Peniak,
Ing. Michal Švento)
K bodu č. 5: Rôzne
Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o žiadosti, ktorá bola doručená
na adresu Lesov SR ohľadom prenájmu pozemku na Kramariskách, ktorý siaha takmer až po
pamätný háj za účelom zriadenia drevovýroby. Obec bude vyzvaná zaslať k uvedenej žiadosti
svoje vyjadrenie. K danej veci bude zvolaná aj komisia a vyčlenený samostatný bod rokovania
obecného zastupiteľstva.
Starosta obce ďalej informoval poslancov o plánovanej súbežnej rekonštrukcii mosta I/59
Ružomberok 063 spolu s rekonštrukciou cesty I/18 cez Ružomberok a uviedol, že rekonštrukcia
spomínanej cesty sa odkladá na mesiac september, bude sa vykonávať len v noci a cez deň bude
mesto Ružomberok prejazdné. Kolóny sa tvoriť budú, no nie však v takom dramatickom
rozsahu, ako sa pôvodne očakávalo.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento upozornil na pretekanie dažďovej vody na opravenej zástavke na ul.
J. Hollého.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 359/2022 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Likavke dňa 30.05.2022
Overovatelia: MVDr. Vladimíra Hatala, Igor Marton
Strana 7 z 9

diskusné príspevky.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 6: Záver
Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 19:41 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Zapísala: Mgr. Mária Slašťanová, v. r.

MVDr. Vladimír H a t a l a, v. r.
overovateľ

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

Igor M a r t o n, v. r.
overovateľ
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Prezenčná listina poslancov na zasadnutí OZ v Likavke

Priezvisko, meno, titul

Dátum: 30.05.2022

Haluška Renát, Ing., PhD.

/

Hatala Vladimír, MVDr.

/

Krížo Daniel

/

Marton Igor

/

Mliečko Marián

/

Nemček Jozef

/

Peniak Jozef

/

Solár Adrián

/

Švento Michal, Ing.

/

prítomný: /
ospravedlnený: -
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OBEC LIKAVKA
Návrh na zmenu rozpočtu

Rozpočtové opatrenie č. 9/2022
Vypracoval (uviesť meno,dátum a podpis)
Schválil (uviesť meno a podpis)

Ing. Zuzana Hatalová, 30.05.2022
Ing. Marián Javorka, starosta obce
presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu
povolené prekročenie a viazanie príjmov
●
povolené prekročenie a viazanie výdavkov
●
povolené prekročenie a viazanie finančných operácií

Druh rozpočtového opatrenia

Kapitálové výdavky:

Názov podprogramu

Kód programu

Kód zdroja

Ekon. klasif.

17.1

46

700

Bývanie a občianska vybavenosť

Schválený
rozpočet

0,00

Upravený
rozpočet

0,00

Spolu

Zvýšenie
rozpočtu

218 800,00

218 800,00

Príjmové finančné operácie:

Z rezervného fondu obce

Spolu

Kód zdroja

Ekon.
klasif.

46

454001

Schválený
rozpočet

103 387,00

Upravený
rozpočet

106 337,00

Zvýšenie
rozpočtu

Zníženie
rozpočtu

Rozpočet po
zmenách

218 800,00

0,00

325 137,00

218 800,00

0,00

325 137,00

Zníženie
rozpočtu

0,00

Rozpočet po
zmenách

218 800,00

0,00 218 800,00

