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Uznesenie č. 30/2023 - 9 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Likavka, konaného dňa 14.02.2023 

K bodu 1 - Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie, určenie 

zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a)  schvaľuje  

program rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke; 
 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 
 

b) volí  

Ing. Michala Šventa za predsedu návrhovej komisie,  

Mgr. Romana Vrabka a p. Jozefa Nemčeka za členov návrhovej komisie; 
 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 
 

c) berie na vedomie 

určenie zapisovateľky Mgr. Márie Slašťanovej 

a overovateľov zápisnice p. Daniela Kríža a PaedDr. Renáty Mudičkovej. 
 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 

 
 

V Likavke 15.02.2023                                                                        Ing. Marián Javorka, v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 
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Uznesenie č. 31/2023 - 9 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Likavka, konaného dňa 14.02.2023 

K bodu 2 – Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

informácie o plnení uznesení obecného zastupiteľstva; 
 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 

 
 

 
V Likavke 15.02.2023                                                                        Ing. Marián Javorka, v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 
 

 

Uznesenie č. 32/2023 - 9 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Likavka, konaného dňa 14.02.2023 

K bodu 3 – Prevod obecného majetku – prenájom pozemku 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a)  prerokovalo 

žiadosť JUDr. Lukáša Babica, Hroznová 11, 902 01 Pezinok o prenájom časti pozemku vo 

vlastníctve obce o výmere 10 m2, ktorý je súčasťou parcely EKN č. 6000/3, o výmere 409 m2, 

ostatná plocha, katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 3259 vedenom Okresným 

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom; 
 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 
 

b) schvaľuje  

dočasnú prebytočnosť majetku obce Likavka na základe ustanovenia § 16 ods.1 a ods.2 Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Likavka, a to:  

- časť pozemku vo vlastníctve obce o výmere 10 m2, ktorý je súčasťou parcely EKN č. 6000/3, 

o výmere 409 m2, ostatná plocha, katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 3259 
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vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, nakoľko tento priestor 

Obec Likavka dočasne nevyužíva na plnenie úloh obce; 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 
 

c) schvaľuje  

spôsob prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe ustanovenia § 

9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

žiadateľovi JUDr. Lukášovi Babicovi, Hroznová 11, 902 01 Pezinok, a to časť pozemku vo 

vlastníctve obce o výmere 10 m2, ktorý je súčasťou parcely EKN č. 6000/3, o výmere 409 m2, 

ostatná plocha, katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 3259 vedenom Okresným 

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom.  

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka považuje 

skutočnosť, že žiadateľ na uvedenej časti pozemku umiestni informačno-navigačnú tabuľu na 

prezentáciu novootvorenej prevádzky v obci, čím sa zviditeľní poskytovanie služieb v obci 

Likavka. 
 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 

 
 

 
V Likavke 15.02.2023                                                                        Ing. Marián Javorka, v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 
 

 

Uznesenie č. 33/2023 - 9 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Likavka, konaného dňa 14.02.2023 

K bodu 3 – Prevod obecného majetku – predaj pozemku 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

žiadosť p. Radovana Chmelinu, 034 95 Likavka č. 53 o odkúpenie pozemkov: 

pozemok C-KN parc. č. 1397/35 o výmere 5 m2, druh pozemku záhrada, vyčlenený 

Geometrickým plánom č. 37043005-030/2022 vyhotoveným dňa 28.11.2022 Bohumilom 

Murinom, z pozemku KN-C parc. č. 1397/12, o výmere 22 m2, druh pozemku záhrada, v k. ú. 
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Likavka, ktorý je vo vlastníctve obce, doteraz zapísaný na LV č. 1167 vedenom Okresným 

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom,  

a pozemok C-KN parc. č. 1397/37 o výmere 1 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

vyčlenený Geometrickým plánom č. 37043005-030/2022 vyhotoveným dňa 28.11.2022 

Bohumilom Murinom, z pozemku KN-C parc. č. 1397/15, o výmere 713 m2, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Likavka, ktorý je vo vlastníctve obce, doteraz zapísaný na 

LV č. 1167 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom za účelom 

vysporiadania jestvujúceho stavu užívania predmetného pozemku žiadateľom; 

 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 

 

b) schvaľuje  

trvalú prebytočnosť majetku obce Likavka na základe ustanovenia § 16 ods.1 a ods.2 Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Likavka, a to: 

pozemok C-KN parc. č. 1397/35 o výmere 5 m2, druh pozemku záhrada, vyčlenený 

Geometrickým plánom č. 37043005-030/2022 vyhotoveným dňa 28.11.2022 Bohumilom 

Murinom, z pozemku KN-C parc. č. 1397/12, o výmere 22 m2, druh pozemku záhrada, v k. ú. 

Likavka, ktorý je vo vlastníctve obce, doteraz zapísaný na LV č. 1167 vedenom Okresným 

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom,  

a pozemok C-KN parc. č. 1397/37 o výmere 1 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

vyčlenený Geometrickým plánom č. 37043005-030/2022 vyhotoveným dňa 28.11.2022 

Bohumilom Murinom, z pozemku KN-C parc. č. 1397/15, o výmere 713 m2, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Likavka, ktorý je vo vlastníctve obce, doteraz zapísaný na 

LV č. 1167 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom ktoré sú vo 

vlastníctve obce a nevyužívajú sa trvale ani prechodne na plnenie úloh obce; 

 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 

 

c) schvaľuje  

spôsob prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

žiadateľovi p. Radovanovi Chmelinovi, 034 95 Likavka č. 53, a to pozemky: 
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pozemok C-KN parc. č. 1397/35 o výmere 5 m2, druh pozemku záhrada, zameraný 

Geometrickým plánom č. 37043005-030/2022 vyhotoveným dňa 28.11.2022 Bohumilom 

Murinom, doteraz zapísaný na LV č. 1167 vedenom Okresným úradom Ružomberok, 

katastrálnym odborom, ako pozemok KN-C parc. č. 1397/12, o výmere 22 m2, druh pozemku 

záhrada, v k. ú. Likavka, ktorý je vo vlastníctve obce 

a pozemok C-KN parc. č. 1397/37 o výmere 1 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

zameraný Geometrickým plánom č. 37043005-030/2022 vyhotoveným dňa 28.11.2022 

Bohumilom Murinom, doteraz zapísaný na LV č. 1167 vedenom Okresným úradom 

Ružomberok, katastrálnym odborom, ako pozemok KN-C parc. č. 1397/15, o výmere 713 m2, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Likavka, ktorý je vo vlastníctve obce. 

Za dôvody hodné osobitného zreteľa obecné zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že 

žiadateľ vysporiada jestvujúci stav pozemkov, ktoré dlhodobo užíva. 

 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 

 
 
 
V Likavke 15.02.2023                                                                        Ing. Marián Javorka, v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 
 

 

Uznesenie č. 34/2023 - 9 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Likavka, konaného dňa 14.02.2023 

K bodu 3 – Prevod obecného majetku – zámena pozemkov 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a)   prerokovalo 

žiadosť p. Daniela Kríža, 034 95 Likavka č. 440 o zámenu pozemkov v jeho vlastníctve, ktoré 

sa nachádzajú v k.ú. Likavka a to: 

časť pozemku KN-E parc. č. 1464, o výmere 2896 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaný na 

LV č. 3785 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

v spoluvlastníckom podiele 1/28 k celku - zodpovedá výmere pozemku 103,4 m2 a v podiele 1/14 

k celku - zodpovedá výmere pozemku 206,9 m2, 

časť pozemku KN-E parc. č. 1465, o výmere 2078 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaný na 

LV č. 3786 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

v spoluvlastníckom podiele 16/63 k celku - zodpovedá výmere pozemku 527,7 m2 a v podiele 

16/189 k celku - zodpovedá výmere pozemku 175,9 m2, 

za pozemok KN-E parc. č. 1670, o výmere 3452 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, 

zapísaný na LV č. 1311 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

ktorý je vo vlastníctve obce, za účelom zriadenia včelnice žiadateľom; 
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Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, Ing. Michal 

Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: p. Daniel Krížo 
 

b) schvaľuje  

trvalú prebytočnosť majetku obce Likavka na základe ustanovenia § 16 ods.1 a ods.2 Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Likavka, a to pozemku KN-E parc. č. 1670, 

o výmere 3452 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, zapísaný na LV č. 1311 vedenom 

Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, ktorý je vo vlastníctve obce 

a nevyužíva sa trvale ani prechodne na plnenie úloh obce; 

 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 
 

c) schvaľuje  

spôsob prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

žiadateľovi p. Danielovi Krížovi, 034 95 Likavka č. 440, a to pozemok KN-E parc. č. 1670, 

o výmere 3452 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, zapísaný na LV č. 1311 vedenom 

Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, ktorý je vo vlastníctve obce. Za 

dôvody hodné osobitného zreteľa obecné zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že obec Likavka 

získa vlastnícky podiel na pozemkoch, ktoré dlhodobo užíva a ktoré sú v zmysle znaleckých 

posudkov vo vyššej nominálnej hodnote voči zamieňanej nehnuteľnosti zo strany obce. 
 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 
 
 
 

V Likavke 15.02.2023                                                                        Ing. Marián Javorka, v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 
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Uznesenie č. 35/2023 - 9 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Likavka, konaného dňa 14.02.2023 

K bodu 3 – Prevod obecného majetku – zámena pozemku 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo  

zmluvu o budúcej zámennej zmluve medzi Daniel Húšťa rod. Húšta, nar.: 20.03.1973 trvale 

bytom, 034 01 Štiavnička č. 163 a manželka Janka Húšťová rod. Kútniková, nar.: 08.03.1976, 

trvale bytom Priehrada 53/34, 034 05 Ružomberok- Hrboltová a obcou Likavka týkajúcej sa 

zámeny nehnuteľnosti nachádzajúcej sa  v SR, okres Ružomberok, obec Likavka, k.u.: Likavka, 

evidované katastrálnym odborom Okresného úradu v Ružomberku na LV č.: 1222 a to pozemok 

parcela registra C-KN číslo 1316/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13m2 za nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa v SR, okres Ružomberok, obec Likavka, k.u.: Likavka, evidované katastrálnym 

odborom Okresného úradu v Ružomberku na LV č.: 1167 a to časť pozemku parcely registra C-

KN číslo 1279/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2, vytvorenej geometrickým plánom 

č. 36672769-042/21, vyhotoveného RGK s.r.o., A. Bernoláka 27, Ružomberok dňa 11.06.2021, 

overeným katastrálnym odborom Okresného úradu v Ružomberku dňa 22.09.2021, číslo 

459/2021, ako parcela registra C-KN číslo 1279/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13m2; 
 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 
 

b) schvaľuje  

trvalú prebytočnosť majetku obce Likavka na základe ustanovenia § 16 ods.1 a ods.2 Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Likavka, a to:  

- časť pozemku vo vlastníctve obce o výmere 13 m2, ktorý je súčasťou parcely C-KN číslo 

1279/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2, pričom z pôvodnej parcely bola 

geometrickým plánom č. 36672769-042/21, vyhotoveného RGK s.r.o., A. Bernoláka 27, 

Ružomberok dňa 11.06.2021, overeného katastrálnym odborom Okresného úradu 

v Ružomberku dňa 22.09.2021, číslo 459/2021, vytvorená parcela registra C-KN číslo 

1279/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2, nakoľko tento priestor Obec Likavka 

trvale nevyužíva na plnenie úloh obce; 

 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 
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c) schvaľuje  

spôsob prevodu  časti pozemku vo vlastníctve obce o výmere 13 m2, ktorý je súčasťou parcely C-

KN číslo 1279/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2, pričom z pôvodnej parcely bola 

geometrickým plánom č. 36672769-042/21, vyhotoveného RGK s.r.o., A. Bernoláka 27, 

Ružomberok dňa 11.06.2021, overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Ružomberku 

dňa 22.09.2021, číslo 459/2021, vytvorená parcela registra C-KN číslo 1279/4 zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 13 m2, v prospech Daniela Húšťu rod. Húšta, nar.: 20.03.1973 trvale bytom, 

034 01 Štiavnička č. 163 a manželky Janky Húšťovej rod. Kútniková, nar.: 08.03.1976, trvale 

bytom Priehrada 53/34, 034 05 Ružomberok- Hrboltová, spôsobom v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa. Osobitný zreteľ bude spočívať vo využití predmetného pozemku na realizáciu stavby vo 

verejnom záujme – spevnenej plochy k bytovému domu na ulici J. Bellu; 
 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 
 

d) schvaľuje  

zmluvu o budúcej zámennej zmluve medzi Daniel Húšťa rod. Húšta, nar.: 20.03.1973 trvale 

bytom, 034 01 Štiavnička č. 163 a manželka Janka Húšťová rod. Kútniková, nar.: 08.03.1976, 

trvale bytom Priehrada 53/34, 034 05 Ružomberok- Hrboltová a obcou Likavka týkajúcej sa 

zámeny nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR, okres Ružomberok, obec Likavka, k.u.: Likavka, 

evidované katastrálnym odborom Okresného úradu v Ružomberku na LV č.: 1222 a to 

pozemok parcela registra C-KN číslo 1316/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2 za 

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v SR, okres Ružomberok, obec Likavka, k.u.: Likavka, 

evidované katastrálnym odborom Okresného úradu v Ružomberku na LV č.: 1167 a to 

pozemok parcela registra C-KN číslo 1279/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2, 

pričom z pôvodnej parcely bola geometrickým plánom č. 36672769-042/21, vyhotoveného 

RGK s.r.o., A. Bernoláka 27, Ružomberok dňa 11.06.2021, overeného katastrálnym odborom 

Okresného úradu v Ružomberku dňa 22.09.2021, číslo 459/2021, vytvorená parcela registra C-

KN číslo 1279/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2. 
 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 

 
V Likavke 15.02.2023                                                                        Ing. Marián Javorka, v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 
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Uznesenie č. 36/2023 - 9 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Likavka, konaného dňa 14.02.2023 

K bodu 4 – Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľností 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) schvaľuje  

dočasnú prebytočnosť majetku obce Likavka na základe ustanovenia § 16 ods.1 a ods.2 Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Likavka - nehnuteľnosti o veľkosti podielov 

nižšie uvedených, vedených Okresným úradom Ružomberok, katastrálny odbor, okres 

Ružomberok, obec Likavka, katastrálne územie Likavka, a to: 

- parcela registra „E“ KN č. 526/3, o výmere 8 713 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1340, veľkosť podielu vlastníka 1/48 - zodpovedá výmere pozemku 181,5 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 553/1, o výmere 9 054 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1364, veľkosť podielu vlastníka 1/48 - zodpovedá výmere pozemku 188,6 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 673/1, o výmere 1 485 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1477, veľkosť podielu vlastníka 1/16 - zodpovedá výmere pozemku 92,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 723/1, o výmere 1 433 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný  na 

liste vlastníctva č. 1511, veľkosť podielu vlastníka 5/28 - zodpovedá výmere pozemku 255,9 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 723/2, o výmere 414 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na             

liste vlastníctva č. 1511, veľkosť podielu vlastníka 5/28 - zodpovedá výmere pozemku 73,9 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 724/1, o výmere 2 838 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1512, veľkosť podielu vlastníka 1/28 - zodpovedá výmere pozemku 101,4 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 724/2, o výmere 857 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na  liste 

vlastníctva č. 1512, veľkosť podielu vlastníka 1/28 - zodpovedá výmere pozemku 30,6 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 732/1, o výmere 1 373 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1477, veľkosť podielu vlastníka 1/16 - zodpovedá výmere pozemku 85,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 732/2, o výmere 502 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 1477, veľkosť podielu vlastníka 1/16 - zodpovedá výmere pozemku 31,4 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 809, o výmere 1 107 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 1576, veľkosť podielu vlastníka 1/6 - zodpovedá výmere pozemku 184,5 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 814, o výmere 10 244 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1311, veľkosť podielu vlastníka 1/1 - zodpovedá výmere pozemku 10 244 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 815, o výmere 7 430 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 1581, veľkosť podielu vlastníka 1/48 - zodpovedá výmere pozemku 154,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 859, o výmere 1 084 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 4745, veľkosť podielu vlastníka 1/16 - zodpovedá výmere pozemku 67,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 984/1, o výmere 618 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 3106, veľkosť podielu vlastníka 1/6 - zodpovedá výmere pozemku 103 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 984/2, o výmere 390 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 3106, veľkosť podielu vlastníka 1/6 - zodpovedá výmere pozemku 65 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1079/2, o výmere 704 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1724, veľkosť podielu vlastníka 1/12- zodpovedá výmere pozemku 58,7 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1258/1, o výmere 605 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1576, veľkosť podielu vlastníka 1/6 - zodpovedá výmere pozemku 100,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1258/2, o výmere 132 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1576, veľkosť podielu vlastníka 1/6 - zodpovedá výmere pozemku 22 m2, 

užívaná výmera 0,3 m2. 
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- parcela registra „E“ KN č. 1258/3, o výmere 482 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1576, veľkosť podielu vlastníka 1/6 - zodpovedá výmere pozemku 80,3 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1301/1, o výmere 589 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1793, veľkosť podielu vlastníka 1/8- zodpovedá výmere pozemku 73,6 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1301/3, o výmere 1 195 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1793, veľkosť podielu vlastníka 1/8- zodpovedá výmere pozemku 149,4 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1422, o výmere 735 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 3259, veľkosť podielu vlastníka 1/1- zodpovedá výmere pozemku 735 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1423, o výmere 1301 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a 

nádvorie, zapísaný na liste vlastníctva č. 3259, veľkosť podielu vlastníka 1/1- zodpovedá 

výmere pozemku 1301 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1451/1, o výmere 740 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 3776, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 123,3 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1452/1, o výmere 2 733 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 3259, veľkosť podielu vlastníka 1/1- zodpovedá výmere pozemku 2 733 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1452/2, o výmere 1 028 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 3259, veľkosť podielu vlastníka 1/8- zodpovedá výmere pozemku 1 028 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1454/1, o výmere 2 569 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 3259, veľkosť podielu vlastníka 1/1- zodpovedá výmere pozemku 2569 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1454/2, o výmere 1 155 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 3259, veľkosť podielu vlastníka 1/1- zodpovedá výmere pozemku 1 155 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1459, o výmere 477 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 3776, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 79,5 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1575, o výmere 4 334 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1823, veľkosť podielu vlastníka 1 583/70 140- zodpovedá 

výmere pozemku 97,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1579, o výmere 4 961 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1825, veľkosť podielu vlastníka 301/11 400- zodpovedá výmere 

pozemku 130,98 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1583, o výmere 3 250 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1828, veľkosť podielu vlastníka 1 499/68 460- zodpovedá 

výmere pozemku 71,2    m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1586, o výmere 10 856 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1829, veľkosť podielu vlastníka 1 979/90 360- zodpovedá 

výmere pozemku 237,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1590, o výmere 2 795 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1831, veľkosť podielu vlastníka 7/320- zodpovedá výmere 

pozemku 61,1 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1591, o výmere 4 522 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1831, veľkosť podielu vlastníka 7/320- zodpovedá výmere 

pozemku 98,9 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1597, o výmere 7 626 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1833, veľkosť podielu vlastníka 689/25 980- zodpovedá výmere 

pozemku 202,2 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1608, o výmere 8 672 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1840, veľkosť podielu vlastníka 3 089/140 820 - zodpovedá 

výmere pozemku 190,22 m2, užívaná výmera 6,5 m2. 
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- parcela registra „E“ KN č. 1614, o výmere 41 542 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1845, veľkosť podielu vlastníka 1/96- zodpovedá výmere 

pozemku 432,7 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1617, o výmere 17 852 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1848, veľkosť podielu vlastníka 1/48- zodpovedá výmere 

pozemku 371,9 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1623, o výmere 25 152 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1854, veľkosť podielu vlastníka 12 407/762 304- zodpovedá 

výmere pozemku 409,4 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1650, o výmere 19 872 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1875, veľkosť podielu vlastníka 1/48- zodpovedá výmere 

pozemku 414 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1676, o výmere 6 624 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1899, veľkosť podielu vlastníka 1/48- zodpovedá výmere 

pozemku 138 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1681/2, o výmere 8 504 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1904, veľkosť podielu vlastníka 9/224- zodpovedá výmere 

pozemku 17,7 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1681/22, o výmere 8 200 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1904, veľkosť podielu vlastníka 9/224- zodpovedá výmere pozemku 329,5 

m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1689/3, o výmere 7 971 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1923, veľkosť podielu vlastníka 1/48- zodpovedá výmere 

pozemku 166,1 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1689/32, o výmere 2 937 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1923, veľkosť podielu vlastníka 1/48- zodpovedá výmere pozemku 61,2 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1690, o výmere 14 149 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1311, veľkosť podielu vlastníka 1/1 - zodpovedá výmere 

pozemku 14 149 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1772, o výmere 2 487 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1955, veľkosť podielu vlastníka 1/2- zodpovedá výmere pozemku 1 243,5 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2000, o výmere 1 201 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1674, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 200,2 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2007, o výmere 1 043 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1674, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 173,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2118, o výmere 23 975 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1311, veľkosť podielu vlastníka 1/1- zodpovedá výmere pozemku 23 975 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2125, o výmere 4 226 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 2060, veľkosť podielu vlastníka 1/16- zodpovedá výmere pozemku 264,1 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2133, o výmere 1 080 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1576, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 180 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2143, o výmere 1 228 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1576, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 204,7 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2149, o výmere 692 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 2068, veľkosť podielu vlastníka 1/8- zodpovedá výmere pozemku 86,5 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2158, o výmere 777 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 2068, veľkosť podielu vlastníka 1/8- zodpovedá výmere pozemku 97,1 m2 
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- parcela registra „E“ KN č. 2354/1, o výmere 3 043 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 3107, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 507,2 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2438, o výmere 1 139 m2, druh pozemku: orná pôda zapísaný na liste 

vlastníctva č. 3108, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 189,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2626, o výmere 1 299 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 3109, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 216,5 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2701, o výmere 785 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 3110, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 130,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2997, o výmere 1 135 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1674, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 189,2 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 3141, o výmere 6 460 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 2401, veľkosť podielu vlastníka 1/24- zodpovedá výmere pozemku 269,2 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 3152, o výmere 5 034 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 2409, veľkosť podielu vlastníka 1/61- zodpovedá výmere pozemku 314,6 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 3160, o výmere 785 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 2410, veľkosť podielu vlastníka 1/18- zodpovedá výmere pozemku 43,6 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 6000/1, o výmere 23 508 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaný 

na liste vlastníctva č. 3259, veľkosť podielu vlastníka 1/1- zodpovedá výmere pozemku 23 508 

m2, užívaná výmera 253 m2. 

- parcela registra „E“ KN č. 6013/1, o výmere 2 139 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaný 

na liste vlastníctva č. 3259, veľkosť podielu vlastníka 1/1- zodpovedá výmere pozemku 2 139 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 6014, o výmere 432 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 3259, veľkosť podielu vlastníka 1/1- zodpovedá výmere pozemku 432 m2 

nakoľko tento majetok Obec Likavka dočasne nevyužíva na plnenie úloh obce; 
 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 

b) schvaľuje  

spôsob prenájmu majetku obce formou verejnej obchodnej súťaže v zmysle ustanovenia § 9a 

ods. 1 písm. a), ods. 2 a ods. 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, a to:  

- parcela registra „E“ KN č. 526/3, o výmere 8 713 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1340, veľkosť podielu vlastníka 1/48 - zodpovedá výmere pozemku 181,5 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 553/1, o výmere 9 054 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1364, veľkosť podielu vlastníka 1/48 - zodpovedá výmere pozemku 188,6 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 673/1, o výmere 1 485 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1477, veľkosť podielu vlastníka 1/16 - zodpovedá výmere pozemku 92,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 723/1, o výmere 1 433 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný  na 

liste vlastníctva č. 1511, veľkosť podielu vlastníka 5/28 - zodpovedá výmere pozemku 255,9 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 723/2, o výmere 414 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na             

liste vlastníctva č. 1511, veľkosť podielu vlastníka 5/28 - zodpovedá výmere pozemku 73,9 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 724/1, o výmere 2 838 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
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liste vlastníctva č. 1512, veľkosť podielu vlastníka 1/28 - zodpovedá výmere pozemku 101,4 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 724/2, o výmere 857 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na  liste 

vlastníctva č. 1512, veľkosť podielu vlastníka 1/28 - zodpovedá výmere pozemku 30,6 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 732/1, o výmere 1 373 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1477, veľkosť podielu vlastníka 1/16 - zodpovedá výmere pozemku 85,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 732/2, o výmere 502 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 1477, veľkosť podielu vlastníka 1/16 - zodpovedá výmere pozemku 31,4 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 809, o výmere 1 107 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 1576, veľkosť podielu vlastníka 1/6 - zodpovedá výmere pozemku 184,5 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 814, o výmere 10 244 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1311, veľkosť podielu vlastníka 1/1 - zodpovedá výmere pozemku 10 244 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 815, o výmere 7 430 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 1581, veľkosť podielu vlastníka 1/48 - zodpovedá výmere pozemku 154,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 859, o výmere 1 084 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 4745, veľkosť podielu vlastníka 1/16 - zodpovedá výmere pozemku 67,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 984/1, o výmere 618 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 3106, veľkosť podielu vlastníka 1/6 - zodpovedá výmere pozemku 103 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 984/2, o výmere 390 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 3106, veľkosť podielu vlastníka 1/6 - zodpovedá výmere pozemku 65 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1079/2, o výmere 704 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1724, veľkosť podielu vlastníka 1/12- zodpovedá výmere pozemku 58,7 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1258/1, o výmere 605 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1576, veľkosť podielu vlastníka 1/6 - zodpovedá výmere pozemku 100,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1258/2, o výmere 132 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1576, veľkosť podielu vlastníka 1/6 - zodpovedá výmere pozemku 22 m2, 

užívaná výmera 0,3 m2. 

- parcela registra „E“ KN č. 1258/3, o výmere 482 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1576, veľkosť podielu vlastníka 1/6 - zodpovedá výmere pozemku 80,3 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1301/1, o výmere 589 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1793, veľkosť podielu vlastníka 1/8- zodpovedá výmere pozemku 73,6 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1301/3, o výmere 1 195 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1793, veľkosť podielu vlastníka 1/8- zodpovedá výmere pozemku 149,4 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1422, o výmere 735 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 3259, veľkosť podielu vlastníka 1/1- zodpovedá výmere pozemku 735 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1423, o výmere 1301 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a 

nádvorie, zapísaný na liste vlastníctva č. 3259, veľkosť podielu vlastníka 1/1- zodpovedá 

výmere pozemku 1301 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1451/1, o výmere 740 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 3776, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 123,3 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1452/1, o výmere 2 733 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 3259, veľkosť podielu vlastníka 1/1- zodpovedá výmere pozemku 2 733 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1452/2, o výmere 1 028 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 3259, veľkosť podielu vlastníka 1/8- zodpovedá výmere pozemku 1 028 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1454/1, o výmere 2 569 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 3259, veľkosť podielu vlastníka 1/1- zodpovedá výmere pozemku 2569 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1454/2, o výmere 1 155 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 3259, veľkosť podielu vlastníka 1/1- zodpovedá výmere pozemku 1 155 m2 
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- parcela registra „E“ KN č. 1459, o výmere 477 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 3776, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 79,5 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1575, o výmere 4 334 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1823, veľkosť podielu vlastníka 1 583/70 140- zodpovedá 

výmere pozemku 97,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1579, o výmere 4 961 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1825, veľkosť podielu vlastníka 301/11 400- zodpovedá výmere 

pozemku 130,98 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1583, o výmere 3 250 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1828, veľkosť podielu vlastníka 1 499/68 460- zodpovedá 

výmere pozemku 71,2    m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1586, o výmere 10 856 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1829, veľkosť podielu vlastníka 1 979/90 360- zodpovedá 

výmere pozemku 237,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1590, o výmere 2 795 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1831, veľkosť podielu vlastníka 7/320- zodpovedá výmere 

pozemku 61,1 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1591, o výmere 4 522 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1831, veľkosť podielu vlastníka 7/320- zodpovedá výmere 

pozemku 98,9 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1597, o výmere 7 626 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1833, veľkosť podielu vlastníka 689/25 980- zodpovedá výmere 

pozemku 202,2 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1608, o výmere 8 672 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1840, veľkosť podielu vlastníka 3 089/140 820 - zodpovedá 

výmere pozemku 190,22 m2, užívaná výmera 6,5 m2. 

- parcela registra „E“ KN č. 1614, o výmere 41 542 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1845, veľkosť podielu vlastníka 1/96- zodpovedá výmere 

pozemku 432,7 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1617, o výmere 17 852 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1848, veľkosť podielu vlastníka 1/48- zodpovedá výmere 

pozemku 371,9 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1623, o výmere 25 152 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1854, veľkosť podielu vlastníka 12 407/762 304- zodpovedá 

výmere pozemku 409,4 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1650, o výmere 19 872 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1875, veľkosť podielu vlastníka 1/48- zodpovedá výmere 

pozemku 414 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1676, o výmere 6 624 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1899, veľkosť podielu vlastníka 1/48- zodpovedá výmere 

pozemku 138 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1681/2, o výmere 8 504 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1904, veľkosť podielu vlastníka 9/224- zodpovedá výmere 

pozemku 17,7 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1681/22, o výmere 8 200 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1904, veľkosť podielu vlastníka 9/224- zodpovedá výmere pozemku 329,5 

m2 
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- parcela registra „E“ KN č. 1689/3, o výmere 7 971 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1923, veľkosť podielu vlastníka 1/48- zodpovedá výmere 

pozemku 166,1 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1689/32, o výmere 2 937 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1923, veľkosť podielu vlastníka 1/48- zodpovedá výmere pozemku 61,2 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1690, o výmere 14 149 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1311, veľkosť podielu vlastníka 1/1 - zodpovedá výmere 

pozemku 14 149 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1772, o výmere 2 487 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1955, veľkosť podielu vlastníka 1/2- zodpovedá výmere pozemku 1 243,5 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2000, o výmere 1 201 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1674, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 200,2 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2007, o výmere 1 043 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1674, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 173,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2118, o výmere 23 975 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1311, veľkosť podielu vlastníka 1/1- zodpovedá výmere pozemku 23 975 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2125, o výmere 4 226 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 2060, veľkosť podielu vlastníka 1/16- zodpovedá výmere pozemku 264,1 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2133, o výmere 1 080 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1576, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 180 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2143, o výmere 1 228 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1576, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 204,7 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2149, o výmere 692 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 2068, veľkosť podielu vlastníka 1/8- zodpovedá výmere pozemku 86,5 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2158, o výmere 777 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 2068, veľkosť podielu vlastníka 1/8- zodpovedá výmere pozemku 97,1 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2354/1, o výmere 3 043 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 3107, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 507,2 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2438, o výmere 1 139 m2, druh pozemku: orná pôda zapísaný na liste 

vlastníctva č. 3108, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 189,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2626, o výmere 1 299 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 3109, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 216,5 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2701, o výmere 785 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 3110, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 130,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2997, o výmere 1 135 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1674, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 189,2 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 3141, o výmere 6 460 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 2401, veľkosť podielu vlastníka 1/24- zodpovedá výmere pozemku 269,2 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 3152, o výmere 5 034 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 2409, veľkosť podielu vlastníka 1/61- zodpovedá výmere pozemku 314,6 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 3160, o výmere 785 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 2410, veľkosť podielu vlastníka 1/18- zodpovedá výmere pozemku 43,6 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 6000/1, o výmere 23 508 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaný 

na liste vlastníctva č. 3259, veľkosť podielu vlastníka 1/1- zodpovedá výmere pozemku 23 508 

m2, užívaná výmera 253 m2. 

- parcela registra „E“ KN č. 6013/1, o výmere 2 139 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaný 

na liste vlastníctva č. 3259, veľkosť podielu vlastníka 1/1- zodpovedá výmere pozemku 2 139 m2 
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- parcela registra „E“ KN č. 6014, o výmere 432 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 3259, veľkosť podielu vlastníka 1/1- zodpovedá výmere pozemku 432 m2; 
 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 

 

c) schvaľuje  

podmienky obchodnej verejnej súťaže na základe ustanovenia § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na prenechanie 

poľnohospodárskych pozemkov  vo vlastníctve obce Likavka, vedených Okresným úradom 

Ružomberok, katastrálny odbor, okres Ružomberok, obec Likavka, katastrálne územie Likavka 

v celkovej výmere 70 554 m2,  špecifikovaných v podmienkach obchodnej verejnej súťaže, do 

nájmu na obdobie 5 rokov. 

 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 

 
 
V Likavke 15.02.2023                                                                        Ing. Marián Javorka, v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 

 

Uznesenie č. 37/2023 - 9 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Likavka, konaného dňa 14.02.2023 

K bodu 5 – Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Likavka 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 
a)  prerokovalo  

návrh na voľbu hlavného kontrolóra Obce Likavka na volebné obdobie 2023-2029; 
 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 
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proti: -- 

zdržali sa: -- 
 
b)  vyhlasuje  

voľbu hlavného kontrolóra Obce Likavka na deň 26.04.2023; 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 
 

c)  určuje  

1. nasledovné podmienky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:  

- kvalifikačný predpoklad – ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie  

- bezúhonnosť  

2. náležitosti a prílohy písomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra:  

- osobné údaje – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia  

- adresa trvalého bydliska, prípadne adresa pre doručovanie písomností  

- kontaktné údaje (e-mail, číslo telefónu)  

prílohy:  

- štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia 

- úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prípadne ďalšie kópie 

dokladov o doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilostí  

- údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov 

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu  

- podpísané tlačivo: Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov uchádzačov na účely 

výberového konania, ktoré je súčasťou Vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra Obce Likavka 
 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 
 

d)  menuje  

dočasnú komisiu na preverenie splnenia podmienok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra 

v tomto zložení:  

1. Ing. Michal Švento - predseda komisie  

2. PaedDr. Renáta Mudičková - člen komisie  

3. Mgr. Roman Vrabko - člen komisie  

4. Mgr. Irena Marošová – zapisovateľka komisie; 
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Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 

 
e)  schvaľuje  

1. spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním poslancov obecného 

zastupiteľstva  

2. umožnenie vystúpení kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra pred obecným 

zastupiteľstvom, a to v trvaní max. 5 minút, po ich predstavení a pred uskutočnením samotného 

aktu voľby hlavného kontrolóra  

3. prílohu č. 1 – Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Likavka; 

 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 

 
f)  určuje  

úlohy dočasnej komisie na preverenie splnenia podmienok kandidátov na funkciu hlavného 

kontrolóra: 

1. zapisovateľ prevezme z podateľne Obecného úradu Likavka všetky prijaté prihlášky kandidátov na 

funkciu hlavného kontrolóra  

2. členovia komisie na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutoční po uplynutí termínu na doručenie 

prihlášok kandidátov, skontrolujú a vyhodnotia doručené prihlášky kandidátov  

3. o priebehu zasadnutia a splnení kvalifikačných predpokladov a podmienok určených Obecným 

zastupiteľstvom v Likavke vyhotoví zapisovateľ zápisnicu, ktorú podpíšu všetci členovia tejto 

komisie a zapisovateľ  

4. zapisovateľ komisie zabezpečí, aby všetci kandidáti, ktorí doručili prihlášky, boli písomne 

informovaní o tom, či splnili stanovené predpoklady a podmienky  

5. zapisovateľ komisie pozve kandidátov, ktorí splnili všetky požadované predpoklady a podmienky 

pre voľbu hlavného kontrolóra na zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 26.4.2023 

6. pred voľbou hlavného kontrolóra na obecnom zastupiteľstve dňa 26.4.2023 podá predseda komisie 

alebo ním určený člen komisie krátku informáciu o vyhodnotení doručených prihlášok a predstaví 

kandidátov, ktorí splnili všetky predpoklady a podmienky určené obecným zastupiteľstvom; 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 
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Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 
 

g)  ukladá  

obecnému úradu zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra Obce Likavka 

na úradnej tabuli a webovom sídle obce, a to v zákonom stanovenej lehote. 
 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 

 
 
V Likavke 15.02.2023                                                                        Ing. Marián Javorka, v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 
 

Uznesenie č. 38/2023 - 9 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Likavka, konaného dňa 14.02.2023 

K bodu 6 – Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2022/2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a)  prerokovalo 

zmenu rozpočtu obce na rok 2022, 2023 rozpočtovým opatrením č. 24/2022, č. 1/2023, č. 2/2023; 

 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 
 

berie na vedomie 

zmenu rozpočtu obce na rok 2022, 2023 rozpočtovým opatrením č. 24/2022, č. 1/2023; 
 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 



OBEC LIKAVKA                

 

20 

 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 

 

b)  schvaľuje  

zmenu rozpočtu obce na rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 2/2023, v znení pozmeňujúcich 

návrhov. 

 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 

 
 
V Likavke 15.02.2023                                                                        Ing. Marián Javorka, v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 39/2023 - 9 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Likavka, konaného dňa 14.02.2023 

K bodu 7 – Dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

schvaľuje  

poskytnutie dotácie z rozpočtu obce podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Obce 

Likavka o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 04/2017 

pre Obecný športový klub Likavka vo výške 28.000 €. 

 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 

 
 
V Likavke 15.02.2023                                                                        Ing. Marián Javorka, v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 
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Uznesenie č. 40/2023 - 9 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Likavka, konaného dňa 14.02.2023 

K bodu 7 – Dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

schvaľuje  

poskytnutie dotácie z rozpočtu obce podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Obce 

Likavka o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 04/2017    

pre Dedinskú folklórnu skupinu Likava vo výške 1.500 €. 
 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 
 

 
V Likavke 15.02.2023                                                                        Ing. Marián Javorka, v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 
 

 

Uznesenie č. 41/2023 - 9 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Likavka, konaného dňa 14.02.2023 

K bodu 7 – Dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

schvaľuje  

poskytnutie dotácie z rozpočtu obce podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Obce 

Likavka o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 04/2017 

pre eRko – Hnutie kresť. spoločenstiev detí, Územie Orava – Liptov vo výške 1.700 €. 

 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 
 
 

V Likavke 15.02.2023                                                                        Ing. Marián Javorka, v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 
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Uznesenie č. 42/2023 - 9 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Likavka, konaného dňa 14.02.2023 

K bodu 7 – Dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

schvaľuje  

poskytnutie dotácie z rozpočtu obce podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Obce 

Likavka o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 04/2017 

pre OZ Meteníci Likavka vo výške 1.500 €. 

 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 
 
 
 

V Likavke 15.02.2023                                                                        Ing. Marián Javorka, v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 

 

Uznesenie č. 43/2023 - 9 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Likavka, konaného dňa 14.02.2023 

K bodu 7 – Dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

schvaľuje  

poskytnutie dotácie z rozpočtu obce podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Obce 

Likavka o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 04/2017 

pre Slovenský zväz záhradkárov základná organizácia 43-20 Likavka vo výške 600 €. 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 

 
 
V Likavke 15.02.2023                                                                        Ing. Marián Javorka, v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 
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Uznesenie č. 44/2023 - 9 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Likavka, konaného dňa 14.02.2023 

K bodu 7 – Dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

schvaľuje  

poskytnutie dotácie z rozpočtu obce podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Obce 

Likavka o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 04/2017 

pre Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov vo výške 500 €. 

 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 
 
 
 

V Likavke 15.02.2023                                                                        Ing. Marián Javorka, v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 

 

Uznesenie č. 45/2023 - 9 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Likavka, konaného dňa 14.02.2023 

K bodu 7 – Dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

schvaľuje  

poskytnutie dotácie z rozpočtu obce podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Obce 

Likavka o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 04/2017    

pre LIKAVSKÉ DIVADLO, občianske združenie 600 €. 

 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 
 

 
V Likavke 15.02.2023                                                                        Ing. Marián Javorka, v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 
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Uznesenie č. 46/2023 - 9 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Likavka, konaného dňa 14.02.2023 

K bodu 8 – Schválenie spolufinancovania projektu Zberný dvor Likavka 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) schvaľuje  

zabezpečenie spolufinancovania obce k projektu Zberný dvor Likavka vo výške 34.247,39 

EUR , t.j. 5 % z celkových oprávnených výdavkov  

- Názov projektu: Zberný dvor Likavka 

- Výška celkových oprávnených výdavkov: 684 947,79 EUR 

- Kód výzvy:  OPKZP-PO1-SC111-2021-72 

- Kód žiadosti NFP : NFP310010BVT5; 

 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 

 

b) poveruje 

starostu k uzavretiu zmluvy o NFP vrátane dodatkov na realizáciu projektu.  

 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 

 
 
V Likavke 15.02.2023                                                                        Ing. Marián Javorka, v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 
 

Uznesenie č. 47/2023 - 9 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Likavka, konaného dňa 14.02.2023 

K bodu 9 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022. 
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Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 

 
 
V Likavke 15.02.2023                                                                        Ing. Marián Javorka, v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 
 

 

Uznesenie č. 48/2023 - 9 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Likavka, konaného dňa 14.02.2023 

K bodu 10 – Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.12.2022 do 

01.02.2023 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.12.2022 do 01.02.2023. 

 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 

 
 
V Likavke 15.02.2023                                                                        Ing. Marián Javorka, v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 49/2023 - 9 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Likavka, konaného dňa 14.02.2023 

K bodu 11 – Informácie starostu obce 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

informácie starostu obce.  
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Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 

 
 
V Likavke 15.02.2023                                                                        Ing. Marián Javorka, v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 
 

 

Uznesenie č. 50/2023 - 9 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Likavka, konaného dňa 14.02.2023 

K bodu 13 – Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

diskusné príspevky. 

 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 6 

Prítomní poslanci: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Hlasovali za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, 

Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

proti: -- 

zdržali sa: -- 

 
 
V Likavke 15.02.2023                                                                        Ing. Marián Javorka, v. r. 

                                                                                                                     starosta obce 
 


