OBEC LIKAVKA
Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke
dňa 24.04.2019
Starosta obce
Hlavný kontrolór obce

Ing. Marián Javorka
Mgr. Janka Pavlíková

Prítomní poslanci OZ: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento
Ospravedlnení poslanci: Ing. Edita Homolová
Prizvaná: Mgr. Mária Slašťanová – ref. OcÚ
Návrh programu rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice, voľba návrhovej komisie, schválenie programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva
2. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
3. Správa komisie na ochranu verejného záujmu
4. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva Obce
Likavka - návrh
5. Záverečný účet Obce Likavka za rok 2018 - návrh
6. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2019
7. Informácie starostu obce
8. Interpelácie poslancov
9. Rôzne
10. 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 riadne a včas zvolané
v zmysle § 13 odst. 4/ písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, 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 určil za zapisovateľku Mgr. Máriu Slašťanovú – ref. OcÚ. Starosta obce otvoril
diskusiu k predloženému návrhu. Bez diskusie. Hlasovanie: 8-0-0.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov p. Jozefa Nemčeka a p. Mariána Mliečka. Starosta
obce otvoril diskusiu k predloženému návrhu. Bez diskusie. Hlasovanie: 8-0-0.
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. 43/2019 – 8
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Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) berie na vedomie
určenie zapisovateľky Mgr. Márie Slašťanovej
a overovateľov zápisnice p. Jozefa Nemčeka a p. Mariána Mliečka;
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) 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)
K bodu č. 2: 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 42 uznesení obecného zastupiteľstva, z ktorých vyplývali 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. Uvedená úloha sa priebežne plní. Kataríne Dubovcovej na základe
predžalobnej výzvy, ktorá bola doručená na obecný úrad, obec zaslala vyjadrenie
o nových skutočnostiach, zistených ohľadom vlastníctva predmetného pozemku.
V konaní sa pokračuje.
Uznesenie č. 40/2019-8 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo navrhlo obecnému
úradu do najbližšieho obecného zastupiteľstva vypracovať Zásady odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva obce Likavka a členov komisií. Návrh nových Zásad odmeňovania
poslancov a členov komisií je predložený na rokovanie OZ.
Uznesenie č. 41/2019-8 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo žiada hlavnú
kontrolórku obce Likavka o výkon kontroly finančnej bilancie obecného plesu. Kontrola
bilancie obecného plesu bola začatá, boli vyžiadané príslušné doklady a po ukončení
kontroly bude obecné zastupiteľstvo o výsledkoch kontroly informované.
Starosta obce k Uzneseniu č. 13/2018-8 bod c) doplnil, že Obec Likavka vyzvala p. Katarínu
Dubovcovú o doloženie niektorých potrebných materiálov, ale doposiaľ nebolo obci zaslané
žiadne vyjadrenie.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 44/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
informácie o plnení uznesení obecného zastupiteľstva.
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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. 3: Správa komisie na ochranu verejného záujmu
Predkladateľ: Z dôvodu neprítomnosti Ing. Edity Homolovej predniesol Správu komisie na
ochranu verejného záujmu p. Igor Marton: Komisia pre ochranu verejného záujmu na svojom
zasadnutí dňa 23.4.2019 zobrala na vedomie, že verejný funkcionár Ing. Marián Javorka,
starosta obce prostredníctvom podateľne doručil predsedovi komisie v zákonom stanovených
termínoch na doporučenom tlačive Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov za rok 2018 v súlade s Ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Na základe uvedených skutočností bolo
zistené, že verejný funkcionár Ing. Marián Javorka, starosta obce neporušil ustanovenia
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov.
Bez diskusie:
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 45/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
správu Komisie na ochranu verejného záujmu o plnení povinností verejných funkcionárov
v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov.
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. 4: Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva Obce
Likavka - návrh
Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným Návrh Zásad odmeňovania poslancov
a členov komisií Obecného zastupiteľstva Obce Likavka, ktorý bol vypracovaný na základe
podnetu z predchádzajúceho zasadnutia OZ a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento upozornil a zároveň aj konkretizoval niekoľko formálnych
nedostatkov uvádzaných zásad a na základe toho uviedol svoje pozmeňujúce návrhy.
Poslanci sa na základe značného množstva pozmeňujúcich návrhov zhodli, že nie je vhodné
tieto zásady na dnešnom zasadnutí OZ schváliť.
Starosta obce navrhol prepracovať Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií
Obecného zastupiteľstva Obce Likavka a uviedol, že poslanci budú môcť do nasledujúceho
zastupiteľstva písomne podávať pozmeňujúce návrhy, ktoré budú následne do uvedených
zásad zapracované.
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu: Hlasovanie: 8-0-0.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 46/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
neschvaľuje
Návrh Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva Obce
Likavka.
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. 5: Záverečný účet obce Likavka za rok 2018 - návrh
Predkladateľ: starosta obce oboznámil prítomných s návrhom Záverečného účtu Obce
Likavka za rok 2018, ktorý bol zverejnený na webovej stránke obce a na úradnej tabuli od
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3.4.2019 do 24.4.2019 a doplnil, že prílohou priloženého dokumentu je Hodnotenie
programového rozpočtu za rok 2018, Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu
Záverečného účtu za rok 2018, Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky
a Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2018.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Adrián Solár označil ako ekonomicky neefektívne, že obec Likavka má samostatný
stavebný úrad a na základe toho sa opýtal, či by mohla zamestnankyňa stavebného úradu
vykonávať aj funkciu stavebného dozoru pri stavbách, prípadne, či by obec Likavka mohla
zastrešovať pod stavebným úradom aj iné okolité obce.
Starosta obce odpovedal, že zamestnankyňa stavebného úradu nespĺňa všetky podmienky na
získanie spôsobilosti na výkon stavebného dozoru, preto túto činnosť nemôže vykonávať.
Starosta obce poznamenal, že v súčasnosti už každá obec patrí pod niektorý stavebný úrad
v okrese a preto možnosť pričlenenia ďalších obcí k stavebnému úradu v Likavke je ťažko
realizovateľná. Starosta obce ďalej popísal pracovnú náplň zamestnankyne a doplnil, že v
súčasnosti sa začína pracovať na náročnom procese pozemkových úprav a vysporiadania
verejných priestranstiev, ktoré budú spadať do pracovnej činnosti zamestnankyne stavebného
úradu.
Poslanec Ing. Michal Švento vyslovil pochvalu zamestnancom, ktorí vypracovali predmetný
záverečný účet a aj za finančnú komisiu sa vyjadril, že odporúča uvedené body uznesenia
zobrať na vedomie a schváliť.
Poslanec Jozef Peniak sa opýtal na pohľadávky, ktoré sú uvedené v návrhu Záverečného účtu
Obce Likavka za rok 2018.
Starosta obce prítomným poslancom priblížil analýzu pohľadávok k dátumu 31.12.2018.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 47/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2018;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) berie na vedomie
správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
c) schvaľuje
Záverečný účet Obce Likavka a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
d) schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018 na tvorbu rezervného fondu vo
výške 223.368,19 EUR.
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. 6: Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2019
Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o predloženom rozpočtovom
opatrení č. 2/2019 (príloha zápisnice), ktoré bolo vypracované z dôvodov skutkového stavu
a nevyhnutných potrieb obce, ktoré sa týka úpravy bežných príjmov a výdavkov pre ZŠ s MŠ
na základe avíza Okresného úradu Žilina a Ministerstva školstva SR a o rozpočtovom
opatrení č. 3/2019 (príloha zápisnice), ktoré bolo vypracované z dôvodov skutkového stavu
a nevyhnutných potrieb obce a ktoré sa týka úpravy bežných výdavkov v časti Činnosť
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volených orgánov obce (reprezentačné) a Propagácie obce (nákup reklamných predmetov pre
Turisticko-informačnú kanceláriu, úpravy kapitálových výdavkov z dôvodu zaobstarania
nového multifunkčného zariadenia, výstavby chodníka a komunikácie na ul. Pod hradom
a rekonštrukcie vnútorných priestorov materskej školy. Starosta obce stručne opísal zmeny
týkajúce sa bežných príjmov a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Adrián Solár sa opýtal, či už obec dostala výhradné stanovisko k podanej žiadosti
o zmenu projektu Znižovanie energetickej náročnosti budovy materskej školy a školskej
jedálne Likavka, ktorá sa týka rekonštrukcie vnútorných priestorov materskej školy .
Starosta obce odpovedal, že táto zmena bola odsúhlasená ako „menej významná zmena“, čo
umožňuje pokračovať na prácach bez rozsiahlejšieho a časovo náročnejšieho schvaľovacieho
konania.
Poslanec Ing. Michal Švento tlmočil stanovisko finančnej komisie, ktorá zmeny rozpočtu
v časti Činnosť volených orgánov obce a v časti Propagácie obce doporučuje schváliť
a zároveň požiadal starostu obce aby bližšie špecifikoval navrhované zmeny rozpočtu
týkajúce sa kúpy multifunkčného zariadenia, výstavby chodníka na ul. Pod hradom
a rekonštrukcie vnútorných priestorov materskej školy.
Starosta obce predniesol prítomným stanovisko technika IT, ktorým podal vysvetlenie k
rozhodnutiu pre kúpu vybraného multifunkčného zariadenia.
Poslanec Adrián Solár sa opýtal, prečo neboli na túto zákazku oslovené ružomberské firmy.
Starosta obce odpovedal, že prieskumom trhu bez bližších špecifikácií poveril zodpovednú
osobu a náležitosti zákona o verejnom obstarávaní boli dodržané.
Starosta obce vyzval poslancov hlasovať o umožnení vystúpiť prítomnému občanovi – Ing.
Petrovi Rázgovi. Hlasovanie: 8-0-0. Starosta udelil slovo prítomnému občanovi.
Ing. Peter Rázga predstavil a pomocou projektovej dokumentácie odprezentoval prítomným
poslancom zmeny projektu Znižovanie energetickej náročnosti budovy materskej školy
a školskej jedálne Likavka, ktoré sa týkajú rekonštrukcie vnútorných priestorov materskej
školy a rozpočet tejto aktivity.
Starosta poďakoval Ing. Petrovi Rázgovi za odprezentovanie zmien.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 48/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) berie na vedomie
zmenu rozpočtu obce na rok 2019, rozpočtovým opatrením č. 2/2019;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) schvaľuje
zmenu rozpočtu obce na rok 2019, rozpočtovým opatrením č. 3/2019;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
c) schvaľuje
použitie rezervného fondu vo výške 200.417 EUR na:
- nákup multifunkčného zariadenia: 417 EUR
- rekonštrukciu vnútorných priestorov MŠ Likavka: 200.000 EUR.
Hlasovanie: 6-0-2 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Jozef
Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento, proti: Adrián Solár, zdržal sa: Igor Marton)
K bodu č. 7: Informácie starostu obce
Všeobecné informácie:
- práce na D1 pokračujú podľa harmonogramu, v apríli 2019 bolo z tunela vyťažených
a v katastri obce uložených 20.000 m3 horniny. Tunel je vyrazený do hĺbky cca 1300 m.
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Zhotoviteľ stavby vykonal opatrenia požadované občanmi Likavky: vyčistenie rigolov,
zrezanie krajnice do úrovne asfaltového koberca, zabezpečenie pohybu vozidiel stavby
len po obslužných komunikáciách mimo intravilán obce, obstaranie vozidla na zametanie
ciest s vysávaním, ktoré sa z dôvodu pohybu vozidiel stavby mimo asfaltových ciest
momentálne nepoužíva.
Práce na projekte Znižovanie energetickej náročnosti budovy materskej školy a školskej
jedálne Likavka sú monitorované kontrolnými dňami každých 14 dní. Kontrolou
stavebného dozoru bol zistený nesúlad medzi tepelno-technickými parametrami dodaných
a projektovaných okien. Na základe tohto zistenia starosta obce prerušil práce na dodávke
okien. Zhotoviteľ rozpor vysvetlil, poskytol vzorku dodávaných okien a iných
dodávaných materiálov. Následne starosta vydal pokyn na pokračovanie stavebných prác.
Z bezpečnostných dôvodov vydal starosta obce pokyn na zákaz vjazdu do areálu školy
a spolu so zhotoviteľom vymedzili bezpečný rozsah plošného vymedzenia staveniska.
Na základe stanoviska regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom
Mikuláši obec upustila od pôvodného zámeru prevádzkovania materskej školy Likavka
počas prázdninových mesiacov. Umiestnenie detí v priestoroch materskej školy v Likavke
ale bude možné až do konca júna, pôvodne sa uvažovalo o konci mája.
Zmluvu o umiestnení detí z materskej školy Likavka v náhradných priestoroch bude
možné uzavrieť až po 9.5.2019 – keď prebehne zápis do materských škôl v Ružomberku.
Obec bola vyzvaná k doplneniu 2 žiadosti s nenávratný finančný príspevok:
– WiFi pre teba v obci Likavka
– ihrisko detská radosť v obci Likavka
Obec podala 3 žiadosti o dotáciu:
– Detský folklórny festival – 18.000 EUR
– knižničný fond – 3.000 EUR (obe z Fondu na podporu umenia)
– 100 rokov divadla - 2.000 EUR (žiadosť podaná na VÚC Žilina)
Spoločnosť Telekom začne s prácami na zriadení optickej dátovej siete na ul. D.
Kráľovenskej popri prácach na rekonštrukcii tejto ulice
Bilancia obecného plesu po dodaní poslednej faktúry - zisk 146 EUR
Na tohtoročný folklórny festival sú pozvaní účinkujúci:
– ZŠ a MŠ Likavka
– DFS Belanček z Bieleho Potoka
– DFS Liptáčik z Ružomberka
– DFS Matičiarik z Topoľčianok
– DFS Zázrivček zo Zázrivej (čakáme na vyjadrenie)
– FS Šariš z Prešova
– FS Lipka z rumunského Bodonoša, ako hlavný hosť
– Záujem o stánkový predaj je naplnený z dôvodu kapacity elektrického
pripojenia, ktorým disponuje areál futbalového ihriska, ľudoví remeselníci ešte
môžu posielať prihlášky
Práce na jednoduchých pozemkových úpravách v okolí cintorína začnú v máji formou
prípravného konania

Bilancia technických a investičných aktivít v obci:
- zametanie okolia parkoviska za koľajnicami a priľahlých chodníkov
- osadenie zábradlia na mostíku pri budove obecného úradu
- zváranie poškodeného zábradlia pri obecnom úrade
- zametanie ulíc – traktor s metlou
- osadenie dopravných značiek pri školskej bytovke, na križovatke pri družstve, pri
výjazde zo ZŠ a dopravného zrkadla na križovatke pri družstve
- montáž nových zametacích kotúčov + výmena ložiska na metle za traktor
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-

čistenie garády pri Kuskovej vile a zber odpadkov po uliciach Ž. Silbigera
a Železničnej
omietnutie stien pivnice na stredisku služieb, oprava schodov do pivnice, vyspravenie
vonkajšej fasády budovy strediska služieb
zber odpadu popri ceste na Dolný Kubín po obec Valaská Dubová – zber trval 3 dni
a vyzbieralo sa 8 prívesných vozíkov odpadu
zber odpadu v lokalite Baňa Drndošovo, čistenie jarku Drndošovo
opílenie stromov na ul. Pod hradom, v parku za kostolom + štiepkovanie opílenej
drevnej hmoty na mieste i na zbernom dvore pri pekárni
úprava vjazdu do garáže pod bývalou reštauráciou
úprava terénu na cintoríne – planírovanie popri plote na južnej strane cintorína
dosypávanie výtlkov na ul. Dariny Kráľovenskej
nahadzovanie odpadu na zbernom dvore + odvoz (podľa potreby)
obnova bežeckého oválu v areáli športového ihriska ZŠ
čistenie okolo stolárskej dielne od fary
dodávateľsky boli zrealizované:
- oprava miestneho rozhlasu pri parkovisku za kostolom
- porucha miestneho rozhlasu na ul. Mikuštiakovej – rozpočet potrebný na
komplexnú rekonštrukciu a doplnenie reproduktorov je 3700 EUR
- ukončenie regulácie potoka Kopanica pri obecnom úrade
- pilčícke práce na cintoríne

Bilancia spoločenských podujatí a pracovných aktivít starostu obce:
- 1.3. – účasť na vyhodnotení projektov u spoločnosti Resco v Bratislave - projekt
realizovaný v obci Likavka – elektronická identifikácia výpadkov napájania verejného
osvetlenia bol najúspešnejší
- 3.3. – členská schôdza Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Likavke –
zastupovanie Ing. Michalom Šventom
- 8.3. – pohreb Ing. arch. Ivety Hatalovej
- 9.3. - členská schôdza Urbárskeho spoločenstva Martinček
- 11.3. – verejný hovor so zhotoviteľom a investorom stavby diaľnice D1 v Kultúrnom
dome v Likavke
- 18.3. – rokovanie na SIEA v Banskej Bystrici za účelom určenia podmienok a záruk
na schválenie žiadosti o zmenu projektu Znižovanie energetickej náročnosti budovy
materskej školy a školskej jedálne Likavka
- 22.3. – oslava dňa učiteľov so zamestnancami ZŠ s MŠ Likavka
- 27.3. – stretnutie obyvateľov obce so zhotoviteľom stavby D1 na tvare miesta
a určenie rozsahu požadovaných opatrení na elimináciu dopadu stavby na zdravie
a majetok dotknutých obyvateľov
- 28.3. – v Kultúrnom dome Likavka sa konalo rokovanie Ružomberského združenia
mesta a obcí. Hlavným hosťom bola p. predsedníčka ŽSK Erika Jurinová
- 28.3. – uvítanie detí do života
- 28.3. – stretnutie so subjektmi pôsobiacimi v obci v rámci projektu Zvýšenie
občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach
verejných
- 1.4. – Zhotoviteľ stavby Znižovanie energetickej náročnosti budovy materskej školy
a školskej jedálne Likavka firma Bala, s.r.o., oficiálne prebratie stavby
- 4.4. – obhliadka materskej školy vo Valaskej Dubovej pre jej potenciálne využitie na
umiestnenie detí MŠ Likavka počas jej rekonštrukcie
- 5.4. – návšteva prezidenta Mondi SCP, a.s. v obci Likavka
- 5.4. – oslavy oslobodenia obce
- 6.4. – členská schôdza Urbárskeho spoločenstva Likavka
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7.4. – Beh oslobodenia obce Likavka
8.4. – začatie prác na II. etape rekonštrukcie ulice Pod hradom
10.4. – Školenie pre členov komisií a zapisovateľky k voľbám do Európskeho
parlamentu
- 10.4. – stretnutie projektanta a zhotoviteľa stavby Znižovanie energetickej náročnosti
budovy materskej školy a školskej jedálne Likavka (vrátane subdodávateľov)
a vypracovanie podrobného plánu stavebných aktivít do konca júna 2019
- 11.4. - vybavenia oslobodenia vozidiel DHZO Likavka od mýta v Žiline
- 16.4. – obhliadka ciest III. triedy v katastri obce – zástupcovia správy ciest: p. Omasta,
p. Volaj, p. Krasula, určenie problematických úsekov štátnych ciest: pri obecnom
úrade a na ul. Železničnej, výtlky na I/59 sú už čiastočne odstránené
- 17.4. – petičný výbor doručil na obecný úrad petíciu Zastavme hazard – starosta
následne určil zodpovednú osobu za jej preskúmanie – p. Majkovú, Poslanci OZ
dostali v tejto veci písomnú správu
- 23.4. – účasť na rokovaní Rady MAS Dolný Liptov – v septembri vyjde výzva na
čerpanie NFP: prostriedky v prípade schválenie žiadosti budú použité na rekonštrukciu
chodníkov na ulici J. Kačku
- 23.4. – za účasti zamestnancov Povodia Váhu bola vykonaná obhliadka vodných
tokov – Žabovo (Kopanica), Likavčianka a špecifikovaný rozsah požiadaviek na
reguláciu potoka Likavčianka na ulici J. Mikuištiaka. Žiadosť o reguláciu bola
následne zaslaná na generálne riaditeľstvo Slovenského vodohospodárskeho podniku.
- Na záver starosta pozval poslancov OZ na odpustovú slávnosť v nedeľu 28.4.2019
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento dal do pozornosti návrh, aby sa v budúcnosti na modernú
rekonštrukciu bežeckého oválu pri multifunkčnom ihrisku žiadali prostriedky zo zdrojov
Úradu vlády SR
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Janka Pavlíková upozornila, že zametanie spomínaného
parkoviska za koľajnicami by malo byť v réžii nájomcu, nakoľko je to aj ošetrené v nájomnej
zmluve. Nájomcu bude na to potrebné upozorniť.
Hlavná kontrolórka Mgr. Janka Pavlíková ďalej upresnila informáciu o nefungujúcom
obecnom rozhlase na ul. Mikuštiakovej.
Poslanec Ing. Michal Švento navrhol do budúcna vypracovať analýzu celkového stavu
obecného rozhlasu ale aj pouličného osvetlenia.
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Janka Pavlíkova ešte upozornila na potrebu zverejnenia
Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na webovej stránke
obce Likavka.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 49/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
informácie starostu obce.
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. 8: Interpelácie poslancov
Poslanec Igor Marton predložil interpeláciu, v ktorej z estetického a kapacitného dôvodu a na
základe podnetu mnohých občanov obce žiada o odstránenie posuvných stoličiek v KD
v Likavke.
Poslanec Adrián Solár ústne predložil interpeláciu, v ktorej požiadal o vysvetlenie situácie
konkrétneho personálneho obsadenia na Obecnom úrade v Likavke. Poslanec Adrián Solár
bol vyzvaný na písomné predloženie interpelácie starostovi obce.
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Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 50/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
interpelácie poslancov OZ.
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. 9: Rôzne
Predkladateľ: starosta obce oboznámil prítomných s dôvodom zániku členstva Ing. arch. Ivety
Hatalovej v Komisii životného prostredia a výstavby a zároveň odôvodnil svoj návrh,
ktorým odporúča za nového člena v predmetnej komisii zvoliť p. Ladislava Šanobu,
s účinnosťou od 1.5.2019.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 51/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) berie na vedomie
dôvod zániku členstva v Komisii životného prostredia a výstavby Ing. Ivety Hatalovej;
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
za člena Komisie životného prostredia a výstavby p. Ladislava Šanobu s účinnosťou od
1.5.2019.
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. 9: Rôzne
Predkladateľ: starosta obce oboznámil prítomných s procesom prác v územnom konaní pre
IBV Strelnica, o zainteresovaní prof. Ing. Pavla Lizáka, PhD. na tomto procese a o jednaní
v tejto veci s riaditeľom Vodárenskej spoločnosti Ružomberok pre potenciálne rozšírenie sietí
vodovodu a splaškovej kanalizácie k pripravovanej IBV v spolupráci s obcou po vydaní
príslušného územného rozhodnutia a získaní práv na užívanie, resp. vlastníctvo parcely
určenej na budovanie prístupovej komunikácie a uloženie sietí na parcele, ktorú v súčasnosti
vlastní pozemkový fond. Starosta obce požiadal poslancov o podporu popísaných aktivít
a o určenie finančného limitu na spolufinancovanie rozšírenia sietí vodovodu a splaškovej
kanalizácie k pripravovanej IBV pred oficiálnym podaním žiadosti o zaradenie tejto aktivity
do investičného plánu Vodárenskej spoločnosti Ružomberok.
Starosta obce vyzval poslancov hlasovať o umožnení vystúpiť prítomnému občanovi – prof.
Ing. Pavlovi Lizákovi, PhD. Hlasovanie: 2-0-6 (Za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo,
zdržali sa: Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing.
Michal Švento). Starosta na základe hlasovania poslancov neudelil slovo prítomnému
občanovi. Potrebu riešenia rozšírenia inžinierskych sietí pre uvažovanú IBV v diskusii
podporil poslanec Igor Marton. Starosta informoval poslancov o dostačujúcom limite na
uvádzanú aktivitu zo strany obce vo výške 10.000 EUR a dal o tomto návrhu hlasovať.
Hlasovanie: 8-0-0.
K bodu č. 9: Rôzne
Predkladateľ: starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou o podporu sumou 1.700 EUR
na akciu, ktorú plánuje zorganizovať Miestny spolok Slovenského Červeného kríža
v Likavke, pri príležitosti stretnutia sa darcov v krvi a otvoril diskusiu.
Diskusia:
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Poslanec Jozef Peniak doplnil, že by sa malo jednať o jednorazovú akciu, na ktorej by mala
vystupovať aj DFS Likava.
Poslanec Igor Marton sa opýtal, o akých darcov by sa malo jednať.
Poslanec Jozef Peniak odpovedal, že toto stretnutie je plánované pre všetkých obyvateľov
Likavky, ktorí aspoň raz boli v roku 2018 darovať krv.
Poslanec MVDr. Vladimír Hatala sa vyjadril, že súhlasí s podporením uvedenej akcie.
Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že predmetná žiadosť bola doručená na poslednú
chvíľu, tým pádom je ťažie rozhodovať priamo na zasadnutí obecného zastupiteľstva, aj
z toho dôvodu, že pri zostavovaní obecného rozpočtu sa s podobnými výdavkami nerátalo.
Ing. Michal Švento preto navrhol podporiť uvedenú akciu v menšom rozsahu alebo ju odložiť
na budúci rok. Poslanec Ing. Michal Švento ďalej uviedol, že je nevyhnutné, aby sa v pri
rozdeľovaní financií na podporu rôznych akcií v obci zachovával určitý systém, napríklad
formou dotácie, systém, ktorý by umožňoval v dostatočnom predstihu podobné žiadosti
prejednať aj na zasadnutí komisie.
Poslanec MVDr. Vladimír Hatala na základe reakcie Ing. Michala Šventa navrhol, aby
predmetná akcia bola podporená sumou 700 EUR.
Poslanec Igor Marton doplnil, že žiadateľov bude potrebné v budúcnosti upozorniť na zásady,
ktoré je potrebné dodržiavať. Starosta dal hlasovať o návrhu MVDr. Hatalu podporiť uvedenú
akciu sumou 700 EUR. Hlasovanie: 8-0-0.
K bodu č. 9: Rôzne
Predkladateľ: starosta obce ďalej oboznámil prítomných so vznikajúcou Radou mládeže obce
Likavka, ktorá by chcela na báze dobrovoľníctva v obci pôsobiť. Mládež plánuje v najbližšom
období zorganizovať prvé dve akcie: Jedna akcia je zameraná na čistenie obce od odpadkov
a druhá sa týka zabezpečenia prenosov z hokejových zápasov blížiacich sa majstrovstiev sveta
v ľadovom hokeji, ktoré by sa mali premietať na budove Hasičskej zbrojnice v Likavke.
Poslanci zhodne vyjadrili podporu plánovaným akciám.
K bodu č. 9: Rôzne
Poslanec Marián Mliečko sa opýtal, či sa budú upravovať krajnice na ulici D. Kráľovenskej.
Starosta obce odpovedal, že projekt kompletnej rekonštrukcie tejto ulice vrátane krajníc
a dobudovania chodníka sa bude realizovať v dohľadnej dobe a bude spojený s už
spomínaním uložením optického kábla pre novobudovanú dátovú sieť spoločnosťou Slovak
Telekom.
Poslanec Ing. Michal Švento sa opýtal, aké stavebné úpravy sa majú ešte vykonať v okolí
budovy pri zástavke Likavka – rázcestie.
Starosta odpovedal, že sa majiteľ stavby a priľahlého pozemku plánuje jestvujúci železný plot
nahradiť gabionovým plotom a zo strany obce požaduje autobusovú zástavku prispôsobiť
novému vzhľadu takto upraveného územia. Starosta obce ďalej doplnil, že informačná tabuľa,
ktorá bola pôvodne umiestená neďaleko tejto budovy bude musieť byť presunutá na iné
miesto, pravdepodobne k turistickej informačnej kancelárii na ulici Pod hradom.
Poslanec Adrián Solár navrhol zistiť možnosti upraviť terajšiu autobusovú zástavku Likavka
– rázcestie z rovnakého materiálu, akým sa plánuje spraviť oplotenie okolo predmetnej
budovy.
Poslanec Marián Mliečko sa opýtal, či bude prístup k autobusovej zástavke zachovaný.
Starosta obce odpovedal, že prístup k zástavke bude taký ako doteraz.
Poslanec Jozef Nemček sa opýtal, či orezávanie stromov v obci sa vykonáva na podnet od
občanov, alebo je to v réžii obce.
Starosta odpovedal, že opilovanie stromov v obci sa vykonáva najmä na základe podnetu od
občanov.
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Poslanec Adrián Solár vyslovil požiadavku zúčastňovať sa na kontrolných dňoch k
stavebným úpravám na materskej škole, nakoľko sa domnieva, že práce nepokračujú
požadovaným tempom.
Starosta obce s požiadavkou súhlasil a informoval o schválenom harmonograme kontrolných
dní.
Poslanec Adrián Solár vyslovil požiadavku zúčastňovať sa na výbere potenciálnych
dodávateľov tovarov a služieb oslovovaných pri procesoch verejného obstarávania
a pri výbere týchto dodávateľov postupovať tak, aby sa oslovili aj domáce subjekty, aj možní
dodávatelia z okolia obce. Starosta obce s požiadavkou súhlasil a uviedol, že pri procesoch
verejného obstarávania, pri ktorých sa jedná o technicky či finančne náročnejšie zákazky vždy
participuje stavebná komisia.
Poslanec Adrián Solár sa opýtal, do ktorej materskej školy sa umiestnia deti z Likavky počas
stavebných prác na materskej škole v Likavke.
Starosta obce zopakoval, že po zápise dňa 9.5.2019 sa mesto Ružomberok vyjadrí k možnosti
umiestnenia detí našej MŠ do MŠ na Hrabovskej ceste.
Poslanec Adrián Solár navrhol zakúpiť čelný pluh potrebný k zimnej údržbe ciest už teraz
a predložil starostovi obce vhodnú cenovú ponuku. Naraz by sa tak mohli cesty odhŕňať aj
posýpať. Upozornil tiež na včasné riešenie údržby chodníkov zakúpením malotraktora
s pluhom a posypom.
Starosta odpovedal, že našiel niekoľko možností, ako túto problematiku riešiť, pričom sa
v tejto veci opiera o skúsenosti starostov Liptova. Existuje napr. možnosť zakúpenia kvalitnej
kosačky s uzávierkou, ktorá by v lete kosila a v zime by po dokúpení prídavných zariadení
slúžila na údržbu chodníkov.
Poslanec Adrián Solár sa informoval ako rozpočet obce zasiahnu tzv. obedy zadarmo.
Starosta obce uviedol, že štát poskytne dotáciu 1,2 € len na potraviny. Režijné náklady na
prípravu stravy pre deti bude znášať obec a vzhľadom na potreby navýšenia personálu
kuchyne, technického vybavenia kuchyne a na potrebu dobudovania systému registrácie
odobratej stravy prostredníctvom čipového modulu (všetko zo zdrojov obce) bude potrebná
aj finančná spoluúčasť rodičov stravujúcich sa detí. K tomuto bude potrebné na rokovaní
v júni upraviť príslušné VZN. Projekt Obedy zadarmo je tak zo strany štátu nevhodne
prezentovaný verejnosti a rodičov školopovinných detí zavádza.
Poslanec Adrián Solár ďalej upozornil, že zamestnanci spoločnosti, ktorá v obci vykonáva
zber komunálneho odpadu pracujú bez reflexných viest a svojou manipuláciu so smetnými
nádobami spôsobujú poškodzovanie týchto nádob, nakoľko ich presúvajú po celej šírke cesty.
Týmto myslel hlavne ulicu J. Hollého, kde prechádzajú len jedným smerom a smetné nádoby
berú z oboch strán ulice. Takýmto spôsobom ohrozujú aj svoju bezpečnosť pri práci.
Starosta obce odpovedal, že spomínaných pracovníkov už upozornil a pri poslednom zbere
komunálneho odpadu v obci už bola zaregistrovaná z ich strany náprava.
Poslanec Marián Mliečko sa opýtal, aké opatrenia plánuje firma, ktorá v obci zabezpečuje
zber triedeného odpadu vykonať, keď už avizovala, že nakoľko sa v smetných nádobách na
triedený odpad nachádza veľké množstvo komunálneho odpadu, tento problém sa bude riešiť
na úkor obce.
Starosta obce odpovedal, že ak po vysypaní odpadu na triediacu linku sa bude v tomto odpade
nachádzať väčšie množstvo odpadu, ktorý tam nepatrí, celé množstvo odpadu poputuje na
skládku komunálneho odpadu, čo predstavuje finančnú záťaž na úkor obce.
Poslanec Adrián Solár ďalej predniesol požiadavku vidieť všetky žiadosti na stánkový predaj
k plánovanej akcii Detského folklórneho festivalu.
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Janka Pavlíková uviedla, že ukončila kontrolu finančnej
bilancie obecného plesu a súvisiacu správu predloží na najbližšom rokovaní OZ.
Na základe ďalších otázok poslancov starosta informoval, že tehlová stavba pri reštaurácii
Hubertus je technickou stavbou k prívodu vody k východnému portálu tunela Čebrať a že
práce na rekonštrukcii vnútorných priestorov MŠ bude koordinovať ich projektant – Ing. Peter
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Rázga. Práce na budovaní chodníka a bočných ramien ulice v IBV Pod hradom dozoruje p.
Obrcian.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 52/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
diskusné príspevky
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. 10: Záver
Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 20:45 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Zapísala: Mgr. Mária Slašťanová

Jozef N e m č e k
overovateľ

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

Marián M l i e č k o
overovateľ
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Prezenčná listina poslancov na zasadnutí OZ v Likavke

Priezvisko, meno, titul

Dátum: 24.04.2019

Hatala Vladimír, MVDr .

/

Homolová Edita, Ing.

-

Krížo Daniel

/

Marton Igor

/

Mliečko Marián

/

Nemček Jozef

/

Peniak Jozef

/

Solár Adrián

/

Švento Michal, Ing.

/

prítomný: /
ospravedlnený: -
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