OBEC LIKAVKA
Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke
dňa 22.09.2020
Starosta obce
Hlavný kontrolór obce

Ing. Marián Javorka
Mgr. Janka Pavlíková

Prítomní poslanci OZ: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento
Prizvaní: Mgr. Mária Šlašťanová – ref. OcÚ, Vladirmír Holota ml., Ján Mudička, Róbert
Fajta, Veronika Ondríková
Návrh programu rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva, voľba návrhovej a mandátovej komisie, určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
2. Oznámenie starostu obce o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca
obecného zastupiteľstva, zloženie sľubu nového poslanca, správa mandátovej komisie
3. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
4. Prevod obecného majetku
5. Návrh VZN Obce Likavka o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia, zriadených na území obce
pre rok 2020
6. Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu Obce Likavka k 30.6.2020
7. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2020
8. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.6.2020 do 1.9.2020
9. Informácie starostu obce
10. Interpelácie poslancov
11. Rôzne
12. Udelenie Ceny obce Likavka
13. 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 navrhol Ing. Michala Šventa za predsedu návrhovej komisie, p. Adriána Solára
a p. Jozefa Peniaka za členov návrhovej komisie. Starosta obce otvoril diskusiu
k predloženému návrhu. Bez diskusie. Hlasovanie: 8-0-0.
Starosta obce navrhol MVDr. Vladimíra Hatalu za predsedu mandátovej komisie, p. Igora
Martona a p. Daniela Kríža za členov mandátovej komisie. Starosta obce otvoril diskusiu
k predloženému návrhu. Bez diskusie. Hlasovanie: 8-0-0.
Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Máriu Slašťanovú – ref. OcÚ. Za overovateľov
zápisnice určil poslancov p. Mariána Mliečka a p. Jozefa Nemčeka.
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Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu programu rokovania obecného
zastupiteľstva. Hlasovanie: 8-0-0. Starosta obce vyzval poslancov na predloženie
doplňujúceho alebo pozmeňujúceho návrhu k programu rokovaniu obecného zastupiteľstva.
Poslanci nepredložili žiadne návrhy.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 165/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) volí
Ing. Michala Šventa za predsedu návrhovej komisie,
p. Adriána Solára a p. Jozefa Peniaka za členov návrhovej komisie;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
c) volí
MVDr. Vladimíra Hatalu za predsedu mandátovej komisie,
p. Igora Martona a p. Daniela Kríža za členov návrhovej komisie;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
d) berie na vedomie
určenie zapisovateľky Mgr. Márie Slašťanovej
a overovateľov zápisnice p. Mariána Mliečka a p. Jozefa Nemčeka.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 2: Oznámenie starostu obce o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca
obecného zastupiteľstva, zloženie sľubu nového poslanca, správa mandátovej komisie
Starosta obce prečítal prítomným poslancom znenie Oznámenia o zániku mandátu poslanca
a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Likavke.
Ing. Renát Haluška zložil predpísaný sľub a starosta obce mu odovzdal Osvedčenie o zvolení
za poslanca Obecného zastupiteľstva obce Likavka.
Predseda mandátovej komisie - MVDr. Vladimír Hatala prečítal Správu mandátovej komisie
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Likavka konaného 22.09.2020.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 166/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) berie na vedomie
informáciu starostu obce o zániku mandátu poslankyne Ing. Edity Homolovej;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) berie na vedomie
oznámenie starostu obce o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca obecného
zastupiteľstva, ktorým je Ing. Renát Haluška;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
c) berie na vedomie
Správu mandátovej komisie o tom že,
1. Ing. Renát Haluška prevzal Osvedčenie o zvolení za poslanca Obecného zastupiteľstva
obce Likavka
2. Ing. Renát Haluška zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Likavke dňa 22.09.2020
Overovatelia: Marián Mliečko, Jozef Nemček
Strana 2 z 17

3. Čestné vyhlásenie o zlučiteľnosti funkcie poslanca obecného zastupiteľstva
nepreukázalo rozpor v zmysle platnej legislatívy.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 3: Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
O plnení uznesení obecného zastupiteľstva informovala prítomných hlavná kontrolórka obce
Mgr. Janka Pavlíková a konštatovala, že od začiatku nového volebného obdobia bolo doposiaľ
prijatých 164 uznesení obecného zastupiteľstva, z ktorých vyplývajú nasledovné úlohy:
Uznesenie č. 13/2018-8 bod c) - uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo odporúča
obecnému úradu začať konanie vo veci usporiadania pozemku o výmere 161 m2, evidovaného
na parcele EKN 3267/221, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie
Likavka, zapísaného na LV č. 4145 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym
odborom, ktorý je vo vlastníctve p. Kataríny Dubovcovej a na ktorom je umiestnená budova s č.
551, ktorá je vo vlastníctve obce Likavka, v zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 66/2009 Z. z.
o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré
prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Podľa vyjadrenia starostu obce riešením uvedenej problematiky poveril pracovníčku
stavebného úradu, ktorá v danej veci spolupracuje so starostom obce. K riešeniu problému je
potrebné zadať vypracovanie geometrického plánu.
Starosta obce poďakoval hlavnej kontrolórke obce a doplnil že geometrický plán ešte nie je
hotový, nakoľko sa jedná o zložitý časovo náročnejší proces. Starosta obce otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 167/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
informácie o plnení uznesení obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 4: Prevod obecného majetku
Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom výzvu spoločnosti
DOPRAVOPROJEKT, a.s. na uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve pre účely
rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením pre stavebný objekt: SO 111-00 Úprava
cesty I/59 v križovatke Likavka.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento sa za finančnú komisiu vyjadril, že odporúča predmetnú zmluvu
schváliť.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 168/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) prerokovalo
výzvu na uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. NDS 30201/ZoBKZ108/2020/Likavka/7596-04/0920/DPP/111-00 medzi Obcou Likavka a Národnou diaľničnou
spoločnosťou, a.s. Bratislava;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) schvaľuje
trvalú prebytočnosť pozemku o výmere 15 m2 vyčleneného geometrickým plánom č.
31322000-7596-04-23/2019 zo dňa 07.01.2020, ako diel 34 parcely registra KN-E č. 6000/1,
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druh pozemku ostatná plocha, zapísanej na LV č. 3259 vedenom Okresným úradom
Ružomberok, katastrálnym odborom pre k.ú. Likavka, ktorá je vo výlučnom vlastníctve Obce
Likavka a nevyužíva sa trvale ani prechodne na plnenie úloh obce;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
c) schvaľuje
spôsob prevodu pozemku o výmere 15 m2 vyčleneného geometrickým plánom č. 313220007596-04-23/2019 zo dňa 07.01.2020, ako diel 34 parcely registra KN-E č. 6000/1, druh
pozemku ostatná plocha, zapísanej na LV č. 3259 vedenom Okresným úradom Ružomberok,
katastrálnym odborom pre k.ú. Likavka, ktorá je vo výlučnom vlastníctve Obce Likavka, v
prospech Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., 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;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
d) schvaľuje
Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve č. NDS 30201/ZoBKZ-108/2020/Likavka/759604/0920/DPP/111-00 medzi Obcou Likavka a Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s,
Bratislava.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 4: Prevod obecného majetku
Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom žiadosť p. Michala Drapáča
o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Jozef Nemček súhlasil s vyhovením žiadosti p. Michalovi Drapáčovi, keďže aj
v minulosti boli susedné pozemky takýmto spôsobom odpredané.
Poslanec Igor Marton nesúhlasil s predajom pozemku, nakoľko sa v budúcnosti plánuje
v tomto úseku vybudovať odvodňovanie cesty. Poslanec Igor Marton ďalej navrhol, aby sa p.
Drapáčovi povolilo vykonanie úprav na spevnenie svahu, ale bez toho, aby sa mu predmetný
pozemok odpredal.
Starosta obce ďalej doplnil, že do budúcna, každú žiadosť o odpredaj alebo prenájom
obecného majetku bude posudzovať Komisia životného prostredia a výstavby, ktorej
stanovisko bude mať odporúčací charakter.
Poslanec Ing. Michal Švento sa priklonil k názoru poslanca Igora Martona a doplnil, že pokiaľ
chce obec povoliť p. Drapáčovi vykonať nejaké stavebné úpravy na obecnom majetku, je
k tomu potrebný nájomný vzťah.
Poslanec Igor Marton dodal, že uvedený úsek je v zákrute a pri nejakých radikálnejších
stavebných zásahoch to môže spôsobiť zneprehľadnenie cesty.
Starosta k predmetnej žiadosti doplnil, že obec v minulosti vyhovela žiadostiam podobného
typu za účelom spevnenia pozemkov. Jedine pozemok, ktorý je predmetom predkladanej
žiadosti má oproti ostatným hraniciam dvorov odskok.
Poslanec MVDr. Vladimír Hatala súhlasil s odpredajom pozemku.
Starosta obce uviedol, že do zmluvy o odpredaj sa môžu zakotviť rôzne podmienky, ako je
napríklad podmienka nevybudovania oplotenia, hlavne z bezpečnostného dôvodu.
Poslanec Adrián Solár sa opýtal, či by sa to mohlo riešiť formou dlhodobého prenájmu.
Poslanec MVDr. Vladimír Hatala navrhol, aby žiadateľ bol obmedzený výškou plota, ktorý si
bude môcť na uvedenom pozemku vybudovať.
Poslanec Marián Mliečko navrhol, aby sa k predmetnej žiadosti vyjadrila aj stavebná komisia.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
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Uznesenie č. 169/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) prerokovalo
žiadosť p. Michala Drapáča, bytom Likavka č. 54 o odkúpenie pozemku KN C parc. č.
1397/13, o výmere 16 m2, druh pozemku záhrada, zapísaný na LV č. 1167 vedenom
Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom pre k.ú. Likavka, ktorý je vo
výlučnom vlastníctve Obce Likavka;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) schvaľuje
trvalú prebytočnosť pozemku KN C parc. č. 1397/13, o výmere 16 m2, druh pozemku
záhrada, zapísaný na LV č. 1167 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym
odborom pre k.ú. Likavka, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Obce Likavka a nevyužíva sa
trvale ani prechodne na plnenie úloh obce;
Hlasovanie: 7-2-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Marián
Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento; proti: Igor Marton, Adrián Solár)
c) schvaľuje
spôsob prevodu pozemku KN C parc. č. 1397/13, o výmere 16 m2, druh pozemku záhrada,
zapísaný na LV č. 1167 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom pre
k.ú. Likavka, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Obce Likavka, v prospech p. Michala Drapáča,
Likavka č. 54, 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 vykonaní takých stabilizačných opatrení svahu nachádzajúceho sa na
predmetnom pozemku, ktoré zamedzia ďalšiemu poškodzovaniu a deformácii staticky
narušeného oporného múra, ktorý zabezpečuje majetok vo vlastníctve p. Michala Drapáča.
Hlasovanie: 6-2-1 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Marián Mliečko, Jozef
Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento; proti: Igor Marton, Adrián Solár; zdržal sa:
Daniel Krížo)
K bodu č. 4: Prevod obecného majetku
Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom žiadosť p. Anežky Bažíkovej
o prenájom nebytových priestorov v budove Strediska služieb súp. č. 551, ktoré bude
využívať ako skladové priestory k prevádzkovým priestorom na výrobu jedál.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Igor Marton sa opýtal, na koho náklady sa bude predmetný priestor rekonštruovať.
Starosta obce odpovedal, že rekonštrukcia bude prebiehať na náklady žiadateľa.
Poslanec Ing. Michal Švento sa za finančnú komisiu vyjadril, že súhlasí s prenájmom
predmetných nebytových priestorov.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 170/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) prerokovalo
žiadosť Anežky Bažíkovej, 034 95 Likavka 494, IČO: 37040090, o prenájom nebytových
priestorov v budove Strediska služieb súp. č. 551, ktoré bude využívať ako skladové priestory,
k prevádzkovým priestorom na výrobu jedál;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
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 nebytových priestorov
o výmere 20 m2 v budove Strediska služieb Likavka s. č. 551 evidovanej na parcele CKN č.
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1962/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Likavka, zapísanej na
LV č. 1167 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, nakoľko tento
priestor Obec Likavka dočasne nevyužíva na plnenie úloh obce;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
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 Anežke Bažíkovej, 034 95 Likavka 494, IČO: 37040090 a to: časť nebytových
priestorov o výmere 20 m2 v budove Strediska služieb Likavka s. č. 551 evidovanej na parcele
CKN č. 1962/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Likavka,
zapísanej na LV č. 1167 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom.
Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka považuje
skutočnosť, že žiadateľka rozšíri doteraz prenajaté priestory využívané k poskytovaniu
všeobecne prospešnej služby: výroba jedál a poskytovanie cateringových služieb pre
obyvateľov obce Likavka.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 5: Návrh VZN Obce Likavka o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia, zriadených na území obce pre rok
2020
Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom Návrh VZN Obce Likavka
o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy
a školského zariadenia, zriadených na území obce pre rok 2020, ktorý bol zverejnený na
úradnej tabuli obce minimálne 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Počas týchto
15 dní došlo k pripomienkovaniu a zapracovaniu pripomienok do predloženého Návrhu
VZN. Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento sa stotožnil so zmenami zapracovanými v Návrhu VZN, bližšie
ich vysvetlil, odôvodnil a sformuloval ich do pozmeňujúceho návrhu.
Starosta obce dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu Ing. Michala Šventa. Hlasovanie: 9-0-0.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 171/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Likavka č. 3/2020 o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školy a školského
zariadenia zriadených na území obce Likavka na rok 2020.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 6: Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu Obce Likavka
k 30.6.2020
Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom predloženú monitorovaciu
správu, ktorá je spracovaná a hodnotená za rozpočtový rok 2020, k 30.6.2020, na základe
systematického procesu zberu relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení
rozpočtu. Monitorovacia správa ukazuje na skutočnosť, že obec je momentálne v úspornom
režime, ktorý vychádza s momentálnej situácie ovplyvnenej šírením nákazy COVID-19.
Starosta obce otvoril diskusiu.
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Diskusia:
Poslanci Ing. Michal Švento a Igor Marton sa opýtali starostu obce na bližšie vysvetlenie
niektorých prvkov predloženej monitorovacej správy, ktoré im starosta obce následne
vysvetlil.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 172/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
Monitorovaciu správa plnenia programového rozpočtu Obce Likavka k 30.6.2020.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 7: Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2020
Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o predložených rozpočtových
opatreniach č. 9/2020, 10/2020 a 11/2020 (príloha zápisnice), ktoré boli vypracované
z dôvodov skutkového stavu a nevyhnutných potrieb obce a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento sa vyjadril k RO č. 11/2020 – kapitálové výdavky obce – školská
jedáleň – zakúpenie konvektomatu s príslušenstvom (suma 15 924 €) a uviedol, že sa jedná
o finančné náročnejšiu položku, s ktorou súhlasí, ale za podmienky, že školská jedáleň bude
variť aj pre dôchodcov. Poslanec Švento uviedol, že škola prisľúbila spoluprácu na príprave
potrebných krokov. Prvý krok musí obec ako zriaďovateľ osloviť RÚVZ, ktorý musí určiť
podmienky a dať súhlas k poskytovaniu stravy cudzím stravníkom. Druhým krokom je
doplnenie nevyhnutného vybavenia, ku ktorému patrí aj spomínaný konvektomat. Finančná
komisia tiež súhlasila so zakúpením uvedeného konvektomatu.
Starosta obce doplnil, že zo strany školy nie je odmietavé stanovisko, ktoré by bolo proti
poskytovaniu stravy aj pre cudzích stravníkov, ale majú určité požiadavky: technické
dovybavenie a rešpektovanie stavu personálneho obsadenia – potreba novej kvalifikovanej
pracovnej sily, ktorá by pokryla navýšenie obedov.
Poslanec Ing. Michal Švento dodal, že nová pracovná sila by bola financovaná z réžie nových
stravníkov, problémom bude skôr obsadenie pracovnej pozície, nie jej financovanie.
Poslanec Igor Marton uviedol, že je proti tomu, aby obedy pre dôchodcov boli poskytované
inou firmou, keď v obci máme školskú jedáleň disponujúcu moderným vybavením.
Starosta obce zopakoval, že zo strany školy je ochota službu poskytovať, problémom nateraz
ostáva nájdete spomínanej kvalifikovanej pracovnej sily, nakoľko robota v školskej jedálni je
neatraktívna.
Poslanec Adrián Solár sa opýtal na otázku administratívy ohľadom obedov pre dôchodcov
a navrhol, aby administratívu zastrešovala obec.
Poslanci ďalej diskutovali o ďalších návrhoch a možnostiach a túto tému uzavreli s tým, že po
určení podmienok RÚVZ budú môcť určiť presnejšie podrobnosti.
Poslanci sa opýtali ešte na vysvetlenie niektorých položiek v rámci rozpočtových opatrení,
ktoré starosta obce následne bližšie vysvetlil.
Poslanec Ing. Michal Švento podal návrh na zníženie sumy položky – konvektomat
s príslušenstvom z 15 924 € na 15 700 €. Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu.
Hlasovanie: 9-0-0.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 173/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) prerokovalo
zmenu rozpočtu obce na rok 2020, rozpočtovým opatrením č. 9/2020, č. 10/2020, č. 11/2020;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
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b) berie na vedomie
zmenu rozpočtu obce na rok 2020, rozpočtovým opatrením č. 9/2020, č. 10/2020;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
c) schvaľuje
zmenu rozpočtu obce na rok 2020, rozpočtovým opatrením č. 11/2020.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 8: Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.6.2020 do
1.9.2020
Predkladateľ: Mgr. Janka Pavlíková - hlavná kontrolórka obce podala v správe informácie
o kontrolovanom subjekte – Obecný úrad Likavka, kde boli za sledované obdobie vykonané
dve kontroly v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 a na II. polrok 2020:
- Kontrola dodržiavania zmluvných podmienok zmluvy o dielo na stavebné práce uzatvorenej
medzi Obcou Likavka a spoločnosťou BALA a.s. Veľká Budafa,
- Kontrola dodržiavania ustanovenia § 4 ods. 3 písm. s) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
Kontrolórka vymenovala a popísala kontrolami zistené nedostatky.
Starosta obce podal vysvetlenie k zisteným nedostatkom, priznal pochybenia, informoval o
plánovaných opatreniach vedúcich k náprave a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento apeloval na starostu obce, aby čím skôr vymenoval obecného
kronikára a aby podnikol manažérske kroky a zmenu organizácie práce k zabezpečeniu
dodržiavania všetkých formálnych náležitostí zmlúv.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 174/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.06.2020 do 01.09.2020.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 9: Informácie starostu obce
Predkladateľ: starosta obce poskytol prítomným poslancom v predložených materiáloch
nasledovný zoznam aktivít, ktoré sa vykonali v obci Likavka za uplynulé obdobie:
Stručná bilancia významných aktivít:
26.6. – členská schôdza Klastra Liptov - hospodárske výsledky Klastra LIPTOV za rok 2019,
schválenie účtovnej uzávierky, Správa o činnosti a hospodárení Klastra LIPTOV za rok 2019,
informácia o príprave letnej sezóny 2020
7.7. – schôdza správnej rady MAS Dolný Liptov – harmonogram výziev, príprava výročnej
členskej schôdze
9.7. – zasadnutie krízového štábu obce ohľadom stavu priepustov potoka Likavčianka od
pekárne po ústie do Váhu – správcovia mostov (správa ciest, ŽSR a Arriva) preveria súčasnú
svetlosť mostov so svetlosťou podľa projektovej dokumentácie z doby, kedy boli budované
14.7. – obec Likavka vyšpecifikovala kritické úseky vodných tokov a potrebu regulácie
potoka Likavčianka na ulici J. Mikuštiaka po etapách, predložila požiadavku na konanie
ohľadom plošného výrubu stromov pozdĺž vodných tokov (najmä Družstevná ulica, popri
areáli OŠK a pri bytovke 957)
20.-24.7. – detský tábor Talentovač organizovaný Združením kresťanských spoločenstiev
mládeže – viac ako 50 detí z obce i okolia
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25.7. – deň záhradkárov v Likavke – prednáška p. Júliusa Adamove
29.7. – spomienka na 75. výročie popravy Bernarda Nemčeka za účasti krajského
predsedníctva Konfederácie politických väzňov Slovenska a členov konfederácie o okresu
DK – z dôvodu choroby spomienku zastrešil zástupca starostu Ing. Michal Švento
31.7. – 2.8. – 41. ročník Okolo Liptova – mimoriadne epidemiologické opatrenia - rekordná
účasť viac ako 80 účastníkov
7.8. – stretnutie s Ministrom dopravy SR ohľadom plnenia Memoranda uzatvoreného na
podporu dostavby úseku D1 Hubová – Ivachnová a zapracovaní požiadaviek obcí – stavba je
v cca dvojmesačnom sklze oproti termínom
10.-12.8. – eRko tábor v Likavke – viac ako 50 detí najmä z Likavky
29.8. – DFS Likava účinkovala na Dňoch obce Medzibrodie
3.9. – oslavy 76. výročia SNP pred obecným úradom a pri pamätníku na Kramariskách
12.9. – ZO SZCH Likavka organizovala v dome chovateľov miestnu výstavu králikov nadpriemerná divácka návšteva
17.9. – rokovanie predsedníctva pozemkových úprav Likavka Paračka
Zadania a projektové aktivity:
- v súvislosti so zosuvom na Paračke: firme ENVIGEO vydaný príkaz starostu obce na
výkon záchranných prác, firma dodala tzv. plán geologickej úlohy – projekt záchranných
prác, práce započali 7.9.2020
- obec podala žiadosť o dotáciu na riešenie havarijného stavu šatní ZŠ s MŠ Likavka na
Ministerstvo školstva, požadovaná suma je viac ako 162.000 €
- obec pokračuje v prípravách na podanie žiadosti o príspevok na realizáciu projektu
Rekonštrukcia chodníkov pri ceste I/59 a pri ceste III/2228, ulica J. Kačku - GP
vypracovaný na odčlenenie pozemkov z parciel vo vlastníctve SR v prospech obce bol
schválený na SSC, overený a vykonaný jeho evidenčný zápis, na Generálnom riaditeľstve
SSC sa pripravuje bezodplatný prevod pozemkov v prospech obce
- Fond na podporu umenia podporil Žiadosť o doplnenie knižničného fondu obecnej
knižnice Likavka sumou 2.000 €, Zmluva o dotácii, ešte nebola podpísaná
- podaná záverečná žiadosť o platbu a monitorovacia správa k projektu WIFI pre Teba
v obci Likavka
- obec realizovala verejné obstarávanie na odvodnenie úsekov miestnych komunikácií
(Slnečná, Školská a J. Hollého) – práce realizovala firma JH Road, s.r.o.
- obec realizovala verejné obstarávanie na dodávku plynu na roky 2021-2022. Dodávateľom
bude firma MET Slovakia, vysúťažená suma na dodávku plynu je u 41 % nižšia ako
doteraz, ceny ostatných služieb (distribúcia plynu, preprava plynu, ostatné služby,
spotrebná daň) sú určené z ÚRSO
- obec začala práce na podaní žiadosti na Štátny fond rozvoja bývania ohľadom vybudovanie
bytovky v areáli na Paračke (stretnutie na OU ZA – odbor výstavby a bytovej politiky –
určenie konkrétnych krokov a postupov) – podanie žiadosti v januári 2021 je reálne
- obec pripravuje podanie žiadosti o dotáciu na vybudovanie zberného dvora a nákup nádob
na triedený zber odpadov do domácností
- obec podala žiadosť o kompenzáciu nákladov spojených so zabezpečením opatrení proti
šíreniu ochorenia Covid-19
- obec začala nasledovné procesy verejného obstarávania: projektová dokumentácia na
výstavbu bytovky v areáli na Paračke, dodanie konvektomatu do ŠJ Likavka, zabezpečenie
služby odvozu zmesového komunálneho odpadu v obci Likavka na 12 mesiacov
Aktivity v obci:
- vozidlo LIAZ – dodávateľsky oprava spojky + príprava absolvovanie STK
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- vyčistenie krajnice a chodníka od betónu pozdĺž cesty I/59
- odvodnenie úsekov miestnych komunikácií (Slnečná, Školská a J. Hollého) – práce
realizovala firma JH Road, s.r.o.
- dokončená modernizácia kotolne ZŠ s MŠ Likavka - (expanzomat, úpravňa tvrdosti vody,
ventily, regulácia teploty vody v rozvodných okruhoch) a vonkajších rozvodov teplej vody
medzi kotolňou a budovami školy, celkovo preinvestované 114.696 € zo štátnych zdrojov
a viac ako 11.500 € zo zdrojov obce - realizovala firma KTK STAVBY, s.r.o.
- dodávateľsky bol zrekonštruovaný chladiaci box v Dome smútku Likavka, dodávateľ: Ján
Vajzer – SPEKTRUM Servis, Ružomberok
- dodávateľsky bola realizovaná výmena rozhlasovej ústredne v budove obecného úradu –
obecný rozhlas pozostáva z dvoch okruhov, každý sa dá ovládať a spúšťať samostatne (pri
starej ústredni to nebolo možné) - dodávateľ: Milan Mlynárik
- kosenie verejných priestranstiev po celej obci (ulice, parky, verejné plochy, cintorín) aj
vstup do obce od Váhu, parkovisko na ul. Pod hradom
- pravidelný vývoz objemového odpadu, stavebného odpadu, kovového odpadu a
kontajnerov z cintorína na skládku, likvidácia čiernych skládok pri odstavných plochách
popri ceste I/59
- vybudovanie napojenia potoka do sedimentačnej šachty na ulici Pod hradom a prečistenie
priepustu popod cestu na tejto ulici
- prečistenie sedimentačnej šachty a kompletne zaneseného priepustu od naplavenín popod
cestu III/2223 pod Seniresom
- Správa povodia horného Váhu realizovala na podnet obce lokálnu úpravu koryta potoka
Likavčianka pri lavičke oproti hasičskej zbrojnici
- osadenie lavičky pred Turisticko-informačnou kanceláriou
- výroba a osadenie zábradlia na moste ponad Likavčianku pri vstupe do
poľnohospodárskeho družstva
Fotobilancia týchto aktivít je dostupná na stránke obce v sekcii Prehľad obecných aktivít.
Starosta obce ďalej odpovedal na otázky a podnety poslancov z minulého rokovania OZ,
ktoré mal za úlohu preveriť a doplnil aktuálnu informáciu o pokračujúcich prácach v tuneli
Čebrať, ktorý je prerazený do dĺžky približne 3 km. Momentálne sa však narazilo na
nestabilnú časť podložia, čo spôsobilo výrazné spomalenie prác. Plánované ukončenie prác na
celom diaľničnom úseku Hubová - Ivachnová sa predpokladá na december r. 2023.
Starosta obce na záver doplnil informáciu, že finančné plnenie obce na rok 2020 je na úrovni
77 %, čo je adekvátne vzhľadom na to, že sme v ¾ roka. Stav rezervného fondu k 31.8.2020
je 118.215,45 €, ktorý sa ku koncu roka ešte navýši z prebytku nezrealizovaných výdavkov.
Výpadok príjmu z podielových daní oproti prognóze je k 30.6.2020 viac ako 57.000 €.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento sa opýtal na bližšie informácie ohľadom projektovej
dokumentácie na výstavbu bytovky v areáli na Paračke.
Starosta obce odpovedal, že sa informoval ohľadom ceny projektovej dokumentácie, ktorá sa
najčastejšie odvíja od počtu bytových jednotiek, ktoré projektant naprojektuje. Odhadovaná
cena jednej bytovej jednotky je cca 1000 € a predpokladaný počet bytových jednotiek
v plánovanej bytovke sa odhaduje na 20 až 24.
Poslanec Adrián Solár sa opýtal, či sa už jestvujúca budova dala posúdiť statikovi.
Starosta obce odpovedal, že statický posudok bude objednaný ako súčasť procesov pri
príprave projektovej dokumentácie.
Poslanec Adrián Solár navrhol osloviť školy, kde by študenti mohli vytvoriť niekoľko
návrhov projektovej dokumentácie predmetnej budovy.
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Starosta obce odpovedal, že preveril možnosti vyhlásenia tzv. súťaže návrhov. V prípade
projektovania stavieb bytových domov je takáto aktivita viac menej zbytočná, nakoľko
viaceré návrhy, čo sa týka vnútornej dispozície budovy, budú veľmi podobné a variácie sa
môžu prejaviť takmer výhradne len pri projektovaní fasádnej úpravy. Vytvorenie viacerých
návrhov je navyše finančne náročné.
Poslanec MVDr. Vladimír Hatala súhlasil so starostom a doplnil, že v končenom dôsledku by
sa projektant aj tak neriadil študentskými návrhmi a držal by sa svojej vízie.
Poslanec Jozef Nemček sa opýtal, aké sú ďalšie postupy prác na kritických úsekoch vodného
toku na Mikuštiakovej ulici.
Starosta obce odpovedal, že na obec bol doručený zápis z kontrolného dňa, kde sa uvádza
plánovaný plošný výrub porastov v uvedenom kritickom úseku a následne bude obec spolu
v spolupráci s majiteľmi dotknutých pozemkov hľadať riešenie odstránenia resp. výmeny
oplotení, ktoré tvoria potenciálne riziko.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 175/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
informácie starostu obce.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 10: Interpelácie poslancov
Interpeláciu nepredložil nikto z prítomných poslancov.
K bodu č. 11: Rôzne
Predkladateľ: starosta obce na úvod zrekapituloval nezrealizované aktivity v obci:
1. výmena strešnej krytiny na budove za poštou,
2. napojenie dažďovej kanalizácie do vodného toku pri lekárni,
3. rekonštrukcia podlahy v školskej jedálni modernou súvislou betónovou zmesou.
Starosta obce uviedol, že otázku, či sa uvedené aktivity presunú do ďalšieho roka, by bolo
vhodné riešiť na najbližšom plánovanom zasadnutí OZ.
Starosta obce ďalej upozornil, že opravy na osobnom automobile Peugeot Partner RK 751 AU
za posledné 3 roky stáli 3332,09 € a nakoľko je tento automobil už opotrebovaný, starosta
obce naznačil potrebu kúpy vozidla podobného charakteru.
Poslanec Adrián Solár podal návrh zakúpenia vozidla typu menšej dodávky s vyklápačkou,
napríklad aj zo zahraničia.
Starosta obce uviedol, že je tiež toho názoru, aby sa zakúpilo viacúčelové vozidlo
a v nadväznosti na túto problematiku predostrel prítomným poslancom ďalšiu informáciu
o tom, že vláda SR schválila návratnú finančnú výpomoc pre obce a mestá v dôsledku
výpadku príjmov v súvislosti s pandémiou COVID 19. Starosta obce v krátkosti bližšie
špecifikoval súvisiacu výzvu na predkladanie žiadostí o túto finančnú výpomoc a doplnil, že
obec by ju mohla využiť aj na spomínané zakúpenie vozidla alebo na iné potrebné záležitosti
obce (napr. posilnenie prvkov odpadového hospodárstva), k čomu zároveň vyzval poslancov,
aby v tejto veci poskytli návrhy a podnety.
Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že na zasadnutí finančnej komisie sa touto
problematikou už zaoberali a súhlasil s tým, aby obec túto finančnú pôžičku využila.
Mgr. Janka Pavlíková – hlavná kontrolórka obce odporučila finančnú čiastku využiť na
zakúpenie jednej väčšej položky.
Starosta obce ďalej na základe zániku mandátu poslankyne Ing. Edity Homolovej
a nastúpenie nového poslanca Ing. Renáta Halušku uviedol, že je potrebné vykonať úpravy
zloženia komisií obecného zastupiteľstva. Navrhol zvoli za predsedu Komisie sociálnych vecí
a za náhradníka Komisie na prešetrovanie sťažností Ing. Renáta Halušku a za predsedu
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Komisie na ochranu verejného záujmu navrhol zvoliť dosiaľ touto funkciou povereného
poslanca Ing. Igora Martona.
Poslanec Jozef Nemček sa opýtal, či by bolo možné osadiť na Školskej ulici spomaľovacie
retardéry.
Starosta obce odpovedal, že dá vypracovať návrhy súvisiaceho dopravného riešenia a jeho
nacenenie.
Poslanec Jozef Nemček upozornil na nezákonné vysýpanie odpadu v lokalite na Strelnici a na
nebezpečný odkrytý rigol na ceste na ul. D. Kráľovenskej, ktorý by bolo vhodné zakryť.
Poslanec Igor Marton otvoril otázku z minulého rokovania OZ o možnosti vyhotovenia
vodorovného značenia v podobe stredovej čiary na ul. D. Kráľovenskej.
Starosta obce odpovedal, že je to jediná možnosť, ako bez veľkých finančných nákladov
zamedziť nežiaducemu parkovaniu na tejto ulici. Starosta obce sa opýtal prítomných
poslancov, či súhlasia so zriadením tohto vodorovného značenia. Poslanci súhlasili. Starosta
obce uviedol, že túto žiadosť dá posúdiť dopravnému inžinierovi.
Poslanec Igor Marton ešte doplnil požiadavku obyvateľov Školskej ulice na opílenie
prerastených stromov.
Starosta obce odpovedal, že keď skončí vegetačné obdobie, nastane v obci radikálnejšie
opilovanie.
Poslanec Daniel Krížo upozornil na odtrhnutý poklop a prepadnutú cestu na ul. J. Hollého
a opýtal sa, či by sa mohla pri spomínanej čiernej skládke na Strelnici umiestniť fotopasca
alebo kamera.
Starosta obce odpovedal, že obec disponuje fotopascou, ktorá sa tam môže umiestniť.
Poslanec Adrián Solár upozornil na odpadnutú značku STOP na ulici Silvestra Nemčeka.
Starosta obce odpovedal, že tento problém je už vyriešený.
Poslanec Adrián Solár sa opýtal, kedy bude dokončená sanácia zosuvu svahu na ul. J. Bellu.
Starosta obce odpovedal, že sanácia sa dokončí do konca septembra.
Poslanec Ing. Renát Haluška upozornil na nebezpečný úsek na ul. Mlynskej, kde sa vytvoril
výškový rozdiel na asfalte medzi cestou a lávkou ponad potok.
Starosta obce v závere tohto bodu rokovania vyzval p. Veroniku Ondríkovú, aby predniesla
prítomným svoju požiadavku.
P. Veronika Ondríková upozornila na veľkú zimu v prevádzkových priestoroch cukrárne
a nakoľko, ako sama povedala, že už nemá peniaze, aby investovala do obecného majetku,
chcela by poprosiť o pomoc a radu, ako postupovať v tomto smere. P. Veronika Ondríková
doplnila, že obec kompenzovala len náklady na výmenu okien, všetky ostatné stavebné
úpravy si hradili sami ako nájomcovia. P. Ondríková tiež dodala, že vo viacerých ohľadoch
bola obci tiež nápomocná, či už v odoberaní elektriny alebo používaní ich WC pri rôznych
obecných akciách a pod.
Starosta obce uviedol, že podobné požiadavky mali aj iní nájomcovia, každý má však ale iný
záber svojej podnikateľskej činnosti. Uznal, že p. Ondríková má, v rámci svojej
podnikateľskej činnosti, asi najväčšiu potrebu technických úprav daných priestorov. No pri
každom nájomcovi obec postupovala rovnako a to, čo bezprostredne nesúviselo
so zhodnotením majetku pre potreby obce šlo na náklady nájomcu. Starosta obce ďalej
odporučil p. Ondríkovej, aby napísala žiadosť s konkrétnejšími predstavami, na základe ktorej
by mohli túto problematiku otvoriť na ďalšom rokovaní OZ.
P. Ondríková ešte doplnila niekoľko konkrétnejších informácií o stave prevádzkových
priestorov cukrárne v období zimy a starosta obce uviedol, že v prvom rade bude potrebný
vypracovať návrh technického riešenia.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 176/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) volí
p. Igora Martona za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu;
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Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) berie na vedomie
zloženie Komisie na ochranu verejného záujmu: Igor Marton predseda komisie, členovia:
Marián Mliečko a Jozef Peniak;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
c) volí
Ing. Renáta Halušku za predsedu Komisie sociálnych vecí od 24.9.2020;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
d) volí
Ing. Renáta Halušku za náhradníka Komisie na prešetrovanie sťažností, ktoré smerujú na
poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce, hlavného kontrolóra a štatutárneho orgánu
právnickej osoby, ktorej je obec zriaďovateľom, od 24.9.2020;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
e) schvaľuje
použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 15700 € na zakúpenie
konvektomatu s príslušenstvom;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
d) berie na vedomie
diskusné príspevky.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 12: Udelenie Ceny obce Likavka
Predkladateľ: starosta obce uviedol, že v zmysle Štatútu obce Likavka na základe návrhu
starostu obce obecné zastupiteľstvo schválilo Uznesením č. 115/2019-8 zo dňa 11.12.2019
návrhy na udelenie Ceny obce Likavka pre nasledovných obyvateľov našej obce:
1. Vladimír Holota ml.: za zisk titulu majstra sveta v kulturistike v kategórii do 95 kg na
Majstrovstvách sveta IFBB federácie v r. 2019 a za príkladnú reprezentáciu obce počas svojej
športovej kariéry.
2. Ján Mudička: za celoživotnú občiansku angažovanosť, osobitný prínos pri rozvoji folklóru,
chrámového spevu, ľudovej kultúry v obci, zachovávaní kultúrneho dedičstva a za aktívny
podiel na budovaní obce, pri príležitosti jeho životného jubilea v roku 2020.
3. Róbert Fajta: za celoživotnú občiansku angažovanosť, aktívnu dobrovoľnícku činnosť,
osobitný prínos pri rozvoji masového športu v obci a nezastupiteľný podiel pri organizovaní
významných podujatí a aktivít v obci, pri príležitosti jeho životného jubilea v roku 2020.
Starosta obce následne slávnostne odovzdal ceny menovaným. (Akt ocenenia p. Vladimíra
Holotu ml. prebehol v úvodnej časti rokovania OZ z dôvodu časovej tiesne oceňovaného.)
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 177/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
udelenie Ceny obce Likavka pre p. Vladimíra Holotu ml., p. Jána Mudičku a p. Róberta Fajtu.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
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K bodu č. 13: Záver
Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 20:07 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Zapísala: Mgr. Mária Slašťanová, v. r.

Marián M l i e č k o, v. r.
overovateľ

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

Jozef N e m č e k, v. r.
overovateľ
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Prezenčná listina poslancov na zasadnutí OZ v Likavke

Priezvisko, meno, titul

Dátum: 22.09.2020

Haluška Renát, Ing.

/

Hatala Vladimír, MVDr.

/

Krížo Daniel

/

Marton Igor

/

Mliečko Marián

/

Nemček Jozef

/

Peniak Jozef

/

Solár Adrián

/

Švento Michal, Ing.

/

prítomný: /
ospravedlnený: -
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