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Uznesenie č. 314/2022 - 8 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Likavka, konaného dňa 17.01.2022 

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: 8 

Prítomní poslanci: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián 

Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento 

Hlasovali za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. 

Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento 

proti: -- 

zdržali sa: -- 

 

b) volí  

Ing. Michala Šventa za predsedu návrhovej komisie,  

p. Adrián Solár a p. Marián Mliečko za členov návrhovej komisie; 

 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 8 

Prítomní poslanci: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián 

Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento 

Hlasovali za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. 

Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento 

proti: -- 

zdržali sa: -- 

 

c) berie na vedomie 

určenie zapisovateľky Mgr. Márie Slašťanovej 

a overovateľov zápisnice p. Jozefa Nemčeka a p. Daniela Kríža. 

 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 8 

Prítomní poslanci: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián 

Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento 

Hlasovali za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. 

Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento 

proti: -- 

zdržali sa: -- 

 
 

V Likavke 18.01.2022                                                                        Ing. Marián Javorka, v. r. 

                                                                                                                   starosta obce 
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Uznesenie č. 315/2022 - 8 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Likavka, konaného dňa 17.01.2022 

K bodu 2 – Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Likavka na roky 

2016 - 2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

schvaľuje  

predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Likavka na roky 2016 

– 2020 do 31.12.2022, nakoľko sa nepodarilo naplniť jeho plánované ciele a ukazovatele. 

 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 8 

Prítomní poslanci: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián 

Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento 

Hlasovali za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. 

Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento 

proti: -- 

zdržali sa: -- 

 

 

V Likavke 18.01.2022                                                                        Ing. Marián Javorka, v. r. 

                                                                                                                   starosta obce 
 
 

 

Uznesenie č. 316/2022 - 8 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Likavka, konaného dňa 17.01.2022 

K bodu 3 – Prevod obecného majetku – prenájom pozemkov 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

výzvu na uzavretie Nájomnej zmluvy medzi obcou Likavka a Národnou diaľničnou 

spoločnosťou, a. s. č. 30201/NZ-043/2021/Likavka/7596-04/0920/DPP/SO 229-00; 

 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 8 

Prítomní poslanci: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián 

Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento 

Hlasovali za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. 

Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento 

proti: -- 

zdržali sa: -- 
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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:  

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 56 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 0,67 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 1520/1, druh 

pozemku – záhrada, katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 3858 vedenom 

Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 44 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 31 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 54 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 19 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 60 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 1 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 61 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 1 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 62 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 1 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 63 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 15 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 64 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 14 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 65 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 17 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 66 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 24 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 67 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 2 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 
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- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 68 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 8 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom,  

nakoľko tieto pozemky Obec Likavka dočasne nevyužíva na plnenie úloh obce; 

 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 8 

Prítomní poslanci: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián 

Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento 

Hlasovali za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. 

Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento 

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, 

Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO:  35 919 001, 

a to: 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 56 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 2 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 1520/1, druh pozemku 

– záhrada, katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 3858 vedenom Okresným 

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 44 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 31 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 54 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 19 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 60 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 1 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 61 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 1 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 62 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 1 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 63 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 15 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 
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– ostatná plocha, katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 3259 vedenom Okresným 

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 64 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 14 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 65 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 17 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 66 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 24 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 67 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 2 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 68 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 8 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

– 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 pozemky sú súčasťou stavby vo verejnom záujme – Diaľnica D1 Hubová – 

Ivachnová. 

 

Počet všetkých poslancov: 9 

Počet prítomných poslancov: 8 

Prítomní poslanci: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián 

Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento 

Hlasovali za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. 

Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento 

proti: -- 

zdržali sa: -- 
 

V Likavke 18.01.2022                                                                        Ing. Marián Javorka, v. r. 

                                                                                                                   starosta obce 
 


