OBEC LIKAVKA
Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke
dňa 20.09.2017
Starosta obce
Hlavný kontrolór obce

Ing. Marián Javorka
Mgr. Janka Pavlíková

Prítomní poslanci OZ: Miroslav Brtko, Mgr. Peter Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Mária Mravcová, Ing. Daniela Pongráczová,
Ing. Michal Švento
Prizvaná: Mgr. Irena Marošová – ref. OcÚ
Návrh programu rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie, určenie
zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva
2. Kontrola uznesení
3. Prenájom obecného majetku
4. Návrh – VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Likavka
5. Návrh – Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach obce Likavka
6. Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu k 30.6.2017
7. Zmena rozpočtu obce na rok 2017
8. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.6.2017 do 1.9.2017
9. Informácie starostu obce
10. Interpelácie poslancov
11. Diskusia
12. Záver
Pred začiatkom rokovania obecného zastupiteľstva starosta obce udelil Cenu starostu obce
- p. Kataríne Kovačicovej za reprezentáciu a propagáciu obce vo finále prestížnej súťaže Miss
Slovensko 2017.
K bodu č.1: Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Marián Javorka. Privítal
prítomných a konštatoval, že rokovanie OZ v 7. 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 a zároveň aj 3/5 väčšina poslancov. Starosta obce navrhol Ing. Michala
Šventa za predsedu návrhovej komisie, p. Miroslava Brtka a p. Mariána Mliečka za členov
návrhovej komisie. Starosta obce otvoril diskusiu k predloženému návrhu. Bez diskusie.
Hlasovanie: 9-0-0.
Starosta obce navrhol za zapisovateľku Mgr. Irenu Marošovú – ref. OcÚ. Starosta obce
otvoril diskusiu k predloženému návrhu. Bez diskusie. Hlasovanie: 9-0-0.
Za overovateľov zápisnice navrhol Ing. Editu Homolovú a Ing. Danielu Pongráczovú.
Starosta obce otvoril diskusiu. Bez diskusie. Hlasovanie: 9-0-0.
Starosta obce otvoril diskusiu k programu rokovania. Bez diskusie. Hlasovanie: 9-0-0.
Návrhy uznesení predložil Ing. Michal Švento.
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OZ prijalo uznesenie č. 222/2017-7 a). Hlasovanie: 9-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Mária
Mravcová, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 222/2017-7 b). Hlasovanie: 9-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Mária
Mravcová, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 222/2017-7 c). Hlasovanie: 9-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Mária
Mravcová, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 2: Kontrola uznesení
Predkladateľ: Kontrolu uznesení vykonala hlavná kontrolórka obce a konštatovala, že od
začiatku nového volebného obdobia bolo doposiaľ prijatých 221 uznesení obecného
zastupiteľstva, z ktorých nevyplývajú žiadne nesplnené úlohy.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 223/2017-7. Hlasovanie: 9-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Mária
Mravcová, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 3: Prenájom obecného majetku
Predkladateľ: starosta obce uviedol, že dňa 28.6.2017 OZ schválilo spôsob prenájmu
a dočasnú prebytočnosť obecného majetku a to časť nebytových priestorov o výmere 134 m2
v budove bývalej Reštaurácie v Likavke s. č. 1000, evidovanej na parcele CKN č. 946/3, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 1167
vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, na zriadenie cukrárenskej
výroby. Zámer Obce Likavka prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Likavka
z dôvodov hodných osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle
Obce Likavka od 12.7.2017 do 28.7.2017. Starosta obce ďalej uviedol, že uzatvorenie
nájomnej zmluvy s nájomcom p. Veronikou Ondríkovou je plánované od 1.12.2017. Starosta
otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanci diskutovali o predloženom návrhu bez pripomienok.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 224/2017-7. Hlasovanie: 9-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Mária
Mravcová, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 3: Prenájom obecného majetku
Predkladateľ: starosta obce konštatoval, že dňa 28.6.2017 OZ schválilo spôsob prenájmu
a dočasnú prebytočnosť obecného majetku a to časť nebytových priestorov o výmere 66,63
m2 v budove bývalej Reštaurácie v Likavke s. č. 1000, evidovanej na parcele CKN č. 946/3,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č.
1167 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, na skladovanie
kateringových
a dekoračných materiálov určených pre poskytovanie kateringových
a ostatných služieb, ktoré súvisia so zabezpečovaním spoločenských akcií. Zámer Obce
Likavka prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Likavka z dôvodov hodných
osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Obce Likavka od
12.7.2017 do 28.7.2017. Ďalej uviedol, že obecné zastupiteľstvo rozhoduje o prenájme
uvedených obecných priestorov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Starosta otvoril
diskusiu. Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
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OZ prijalo uznesenie č. 225/2017-7. Hlasovanie: 9-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Mária
Mravcová, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 4: Návrh – VZN Obce Likavka o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu
obce Likavka
Predkladateľ: starosta obce uviedol, že nové znenie predkladaného dokumentu je vykonané
z nasledovných dôvodov:
- novela zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinná od 1.1.2017, v ktorej sa
menilo ustanovenie § 7,
- zapracovanie možnosti podať žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce elektronicky
v zmysle zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej
moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o e- Governmente),
- zosúladenie VZN s Metodickým usmernením sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií
SR č. MF/010871/2016-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 357/2015 Z.
z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od
01.08.2016. Starosta obce konštatoval, že k Návrhu predkladaného VZN neboli doručené
žiadne pripomienky. Starosta otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanci diskutovali o predloženom dokumente bez pripomienok.
Ing. Švento odporučil, aby výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie bola
zverejnená na webovom sídle obce.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 226/2017-7. Hlasovanie: 9-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Mária
Mravcová, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 5: Návrh – Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach obce Likavka
Predkladateľ: starosta obce uviedol, že v súvislosti s novelizáciou zákona č. 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach, ktorá odstránila systémové a vecné nedostatky platného zákona o sťažnostiach
zistené na základe skúseností z aplikačnej praxe a zároveň, zosúladila jeho znenie s prijatými
právnymi normami, ktoré majú vplyv na postup, resp. spôsob prešetrovania a vybavovania
sťažností, vyriešila problémy súvisiace s procesom informatizácie spoločnosti a upravila
proces efektívnejšieho vybavovania sťažností, bolo potrebné vypracovať nové Zásady
vybavovania sťažností a petícií v podmienkach obce Likavka. Starosta otvoril diskusiu
k predkladanému dokumentu.
Diskusia:
Poslanci diskutovali o predloženom návrhu bez pripomienok.
Ing. Švento za finančnú komisiu odporučil návrh dokumentu schváliť.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 227/2017-7. Hlasovanie: 9-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Mária
Mravcová, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 6: Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu k 30.6.2017
Predkladateľ: starosta obce podal informácie k Monitorovacej správe, ktorá analyzuje
hospodárenie a hodnotí plnenie stanovených programov rozpočtu Obce Likavka k 30.6.2017.
Starosta otvoril diskusiu.
Diskusia:
Ing. Švento sa pýtal na čerpanie finančných prostriedkov v škole, ktoré nedosahuje 50%.
Starosta povedal, že uvedené čerpanie finančných prostriedkov by malo byť k 30.6.2017.
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P. Mliečko sa pýtal, za aké komodity sa platia poplatky v programe 6.2 Separovanie
a zneškodňovanie odpadov.
Starosta odpovedal, že celkové množstvo v obci vyprodukovaného komunálneho odpadu
neustále narastá. Napriek tomu, že tzv. organizácie zodpovednosti výrobcov kryjú náklady na
likvidáciu niektorých triedených zložiek odpadu ako sú papier, sklo, obaly a neobalový
materiál, vďaka iným zložkám odpadu zahrnutým v tomto programe rozpočtu, t.j. objemový
odpad, množstvový odpad, nebezpečné odpady a najmä narastajúcim produkovaním tzv.
zeleného odpadu náklady na túto rozpočtovú položku v globále narastajú.
Poslanci o predloženom dokumente ďalej diskutovali bez pripomienok.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 228/2017-7. Hlasovanie: 9-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Mária
Mravcová, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 7: Zmena rozpočtu obce na rok 2017
Predkladateľ: starosta obce podal informácie o zmenách rozpočtu obce na rok 2017
vykonaných rozpočtovým opatrením (RO) č. 14/2017, ktoré bolo vypracované z dôvodov
skutkového stavu a nevyhnutných potrieb obce podľa rozpisu v prílohe a otvoril diskusiu.
Diskusia.
Ing. Švento sa pýtal na dôvod navýšenia nájmu u nájomcu p. Breyera.
Hlavná kontrolórka odpovedala, že navýšenie je z dôvodu vyúčtovania energií, kde nájomcovi
vznikol nedoplatok, ktorý uhradil do pokladne obecného úradu.
Ing. Švento sa ďalej pýtal na výber poplatkov a identifikáciu nájomcov hrobových miest.
Starosta obce odpovedal, že v tomto roku je príjem poplatkov za hrobové miesta vyšší,
nakoľko v tomto roku väčšine nájomcov končí 10 ročné obdobie a identifikácia nájomcov
hrobových miest sa vykonáva priebežne.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 229/2017-7. Hlasovanie: 9-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Mária
Mravcová, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 8: Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.6.2017 do 1.9.2017
Predkladateľ: Mgr. Janka Pavlíková, hlavná kontrolórka Obce Likavka podala v správe
informácie o kontrolovanom subjekte - Obecný úrad Likavka, kde bola kontrola zameraná
na:
- stav a vývoj dlhu obce Likavka v zmysle ustanovenia § 17 ods. 15 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
- vykonávanie základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účtovných dokladoch za I.
štvrťrok 2017.
Ďalej pokračovala v správe a informovala o kontrolovanom subjekte – Základná škola
s materskou školou v Likavke, kde bola kontrola zameraná na:
- vykonávanie základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účtovných dokladoch za I.
štvrťrok 2017.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia.
Ing. Švento za finančnú komisiu uviedol, že výsledky kontroly poukázali na dodržiavanie
povinností zamestnancov a výsledky stavu a vývoja dlhu obce poukazujú na dobré
hospodárenie obce, ktoré je prospešným východiskom do budúcnosti pre prípadné investície,
ktoré by vyžadovali nový úver.
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Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 230/2017-7. Hlasovanie: 9-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Mária
Mravcová, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 9: Informácie starostu obce
Starosta obce v úvode oboznámil poslancov OZ s požiadavkou predsedu Najvyššieho
kontrolného úradu SR o potrebe oboznámenia poslancov obecného zastupiteľstva
s výsledkami kontroly a o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených
kontrolou, ktorá bola vykonaná od 6.3.2017 do 24.5.2017 so zameraním na výkon verejnej
moci v zmysle zákona o eGovernmente a na informačné systémy obcí a miest v podmienkach
obce Likavka. Starosta otvoril diskusiu.
Diskusia:
Ing. Švento sa pýtal koľko bude obec stáť vypracovanie dokumentov: Bezpečnostný projekt
a koncepcia rozvoja informačných systémov verejnej správy.
Starosta odpovedal, že Bezpečnostný projekt 300,--€ a druhý dokument bude vypracovaný vo
vlastnej réžii.
Návrhy uznesení predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 231/2017-7 a). Hlasovanie: 9-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Mária
Mravcová, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 231/2017-7 b). Hlasovanie: 9-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Mária
Mravcová, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
Starosta pokračoval v informáciách.
Zoznam realizovaných aktivít zamestnancami obce:
- obnova zvislého dopravného značenia na najpoškodenejších značkách v obci
- dobudovanie ochrannej siete na západnej strane multifunkčného ihriska do výšky 6 m
– ochrana detí na dobudovávanom detskom ihrisku
- započaté verejné obstarávanie na rekonštrukciu asfaltového povrchu Školskej ulice –
predpokladaná hodnota zákazky je 40.487,10 €
- vymaľovanie kancelárie stavebného úradu
- premaľovanie a povyrovnávanie dverí na budove dielní pri bývalom úrade
- oprava kotvenia uvoľneného zábradlia pri obecnom úrade
- vymaľovanie bývalej premietacej miestnosti v KD, dnes používanej ako skladové
priestory
- podané zadanie na vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu
asfaltového povrchu a vybudovanie chodníka na ulici J. Bellu
- objednaný systém zatrávňovacích plastových dosiek 81 m2 na úpravu podložia dvoch
prvkov detského ihriska, po ich osadení do terénu sa ihrisko oficiálne odovzdá do
užívania
- doplnené a opravené mreže nad sedimentačnými šachtami a žľabmi pod Baňou,
Drndošovom a pri Úboči a očistenie od nánosov
- ochranné nátery na mrežiach okien budovy bývalej reštaurácie
- kosenie a čistenie cintorína a jeho okolia, dodávateľsky bolo riešené vymaľovanie
obradnej siene v dome smútku
- odstránené kopy hliny a výkopovej zeminy za Hasičskou zbrojnicou
- obec podala žiadosť o dotáciu na prístavbu Hasičskej zbrojnice
- obec podala žiadosť o dotáciu z programu Európa pre občanov
- vozidlo Peugeot Partner si vyžiadalo opravu v hodnote 1300 €, vozidlo Opel Astra
bude dané na opravu tlmičov a riadenia
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Bilancia spoločenských aktivít:
- 26.8.2017 - V. Likavská rozlúčka s letom, za spoluúčasť na jeho organizovaní vyslovil
starosta poslancom poďakovanie
- 5.9.2017 – obhliadka vodných tokov so zamestnancami Povodia Váhu, určenie
kritických úsekov toku a vytypovanie úsekov na zaradenie do investičného plánu
Povodia Váhu na r. 2018
- 6.9.2017 - oslavy 72. výročia SNP aj so zapálením povstaleckej vatry na Opuke
- 13.9.2017 – pracovná cesta na Ministerstvo pôdohospodárstva ohľadom riešenia
vysporiadania lesných pozemkov užívaných obcou (amfitáter a pod.)
- 19.9.2017 – starosta obce absolvoval praktické školenie o aplikácii zákona
o eGovernmente v podmienkach obce
Starosta obce ďalej uviedol, že v dňoch 23.-24.9.2017 plánuje služobnú cestu do partnerského
mesta Wilkowice na základe pozvania, z toho dôvodu je potrebné aby obecné zastupiteľstvo
schválilo možnosť vycestovania služobným motorovým vozidlom. Starosta dal hlasovať
o služobnej ceste do Poľska v dňoch 23.-24.9.2017.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita
Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Mária Mravcová, Ing. Daniela Pongráczová, Ing.
Michal Švento)
Starosta obce zároveň pozval poslancov OZ na účasť pri druhom kole tvorivých dielní
realizovaných našim partnerom gminou Wilkowice v rámci projektu cezhraničnej spolupráce
v dňoch 22. – 24. 9. 2017 a informoval poslancov o pozvánke obce Bodonoš na Vinobranie
v dňoch 30.9. – 1.10. 2017 adresovanú obci Likavka a DFSk Likava.
Starosta obce ďalej uviedol, že v rámci harmonogramu výziev Ministerstva životného
prostredia sa pripravuje vyhlásenie výzvy na budovanie zberných dvorov. Výhodou našej
obce pri tomto projekte by bolo, že z titulu vlani podávanej podobnej žiadosti už má obec na
výstavbu zberného dvora v areáli dielní Lesov SR vypracovanú kompletnú projektovú
dokumentáciu a vydané právoplatné stavebné povolenie. Je potrebné vypracovať samotnú
žiadosť a realizovať procesy verejného obstarávania na vypracovanie žiadosti o NFP,
zhotoviteľa diela, dodávateľa techniky a zariadení, stavebný dozor a publicitu projektu.
Odhadované náklady sú cca 5.000 €.
Starosta obce ďalej informoval poslancov OZ o zverejnení výzvy na podávanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu rozvodov tepla uplatniteľnú pre školské
zariadenia. V rámci tejto aktivity by bolo možné rekonštruovať rozvody tepla medzi kotolňou
a jednotlivými budovami a v budove Základnej školy s materskou školou Likavka, ktoré
spôsobujú najväčšie tepelné straty pri vykurovaní objektov školy. Predpokladané náklady na
vypracovanie žiadosti o NFP, procesov verejného obstarávania, tvorby projektovej
dokumentácie a tepelného auditu sú odhadnuté na cca 13.000 €.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Ing. Švento uviedol, že vyhlásenie výzvy na rekonštrukciu rozvodov tepla je pre neho nová
informácia a pýtal sa na vyhlasovateľa tejto výzvy a termín uzávierky.
Starosta uviedol, že obidve výzvy (vrátane tej, na zateplenie materskej školy - podanej v júni)
vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom agentúry SIEA. Výzva na
rekonštrukciu rozvodov tepla je viackolová, najbližšia uzávierka je 30.10.2017.
Ing. Švento uviedol, že termíny sú veľmi skoro, ale príprava sa dá zrealizovať, nakoľko
rozvody tepla v škole sú vo veľmi zlom stave a ich rekonštrukcia by bola potrebná.
Starosta obce informoval poslancov o skutočnosti, že v kotolni ZŠ s MŠ sa nachádza plynový
vykurovací kotol z konca 80-tych rokov, ktorý je v havarijnom stave a neprešiel revíznou
prehliadkou. Stále však v krajných prípadoch slúži ako náhradné vykurovacie teleso pre školu
(záložný zdroj tepla). Keďže nepracuje s obnoviteľným zdrojom energie, financovanie jeho
výmeny z eurofondov je nepravdepodobné. Jeho výmena bude v blízkej budúcnosti
nevyhnutná a pravdepodobne bude musieť byť krytá zdrojmi obce.
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Ing. Švento ďalej podporil dokončenie detského ihriska, požiadal o pokosenie na Vŕšku
a pýtal sa na rekonštrukciu ulice Školskej, či je ukončený proces verejného obstarávania.
Starosta odpovedal, že rekonštrukcia ulice Školskej je pripravená.
Poslanci ďalej diskutovali o návštevách v družobných mestách.
Poslanci vyjadrili podporu obidvom projektom a uviedli, aby v prípade neposkytnutia
príspevku na uvedené projekty boli tieto zaradené do investičných akcií obce v najbližších
troch rokoch.
Mgr. Brtko sa pýtal na predchádzajúci projekt – zberný dvor.
Starosta odpovedal, že predchádzajúci projekt nebol podporený. V súčasnosti je možnosť
podať žiadosť opätovne a v širšom rozsahu v rámci pripravovanej výzvy.
Starosta obce požiadal poslancov o mandát na vykonanie príprav na podanie projektov.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita
Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Mária Mravcová, Ing. Daniela Pongráczová, Ing.
Michal Švento)
Poslanci ďalej diskutovali o podaných informáciách starostu bez pripomienok.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 232/2017-7. Hlasovanie: 9-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Mária
Mravcová, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 10: Interpelácie poslancov
Interpeláciu nepredložil nikto z prítomných poslancov.
K bodu č. 11: Diskusia
Mgr. Brtko upozornil na potrebu očistenia dopravných zrkadiel od konárov a pokosenie
verejných priestranstiev v lokalite Paračka.
Ing. Homolová sa pýtala na dôvody výpadku verejného osvetlenia na Puškárni.
Starosta odpovedal, že verejné osvetlenie v obci je tvorené sústavou dvoch typov el. vodičov,
izolovaných a neizolovaných. Výpadky na verejnom osvetlení spôsobujú neizolované vodiče,
ktoré sa pri silných veterných poryvoch spájajú a skratujú celú vetvu verejného osvetlenia.
Posledne bola týmto skratovaním zasiahnutá oblasť Družstevnej ulice a Puškárne po celú
dobu trvania silných vetrov. Starosta obce vyvolá jednanie s SSE-d, a.s. ohľadom komplexnej
výmeny el. vodičov v Likavke.
M. Mliečko sa pýtal na realizáciu investičnej akcie výstavby chodníka ku škole a upozornil na
zarastené vodné toky v obci.
Starosta uviedol, že uvedenými návrhmi sa bude zaoberať, zabezpečí vypracovanie rozpočtu
na výstavbu chodníka a podá žiadosť na správu vodných tokov ohľadom vyčistenia kritických
miest v ich prietočných profiloch.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 233/2017-7. Hlasovanie: 9-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Mária
Mravcová, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 12: Záver
Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 19.20 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Zapísala: Mgr. Irena Marošová, v. r.

Ing. Edita Homolová, v. r.
overovateľ

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

Ing. Daniela Pongráczová, v. r.
overovateľ
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Prezenčná listina poslancov na zasadnutí OZ v Likavke
Priezvisko, meno, titul

Dátum: 20.09.2017

Brtko Miroslav

/

Brtko Peter, Mgr.

/

Hatala Vladimír, MVDr.

/

Homolová Edita, Ing.

/

Krížo Daniel

/

Mliečko Marián

/

Mravcová Mária

/

Pongráczová Daniela, Ing.

/

Švento Michal, Ing.

/

prítomný: /
neprítomný: -
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