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Zápisnica 

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke 

dňa 21.02.2018 

 

Starosta obce                                         Ing. Marián Javorka 

Hlavný kontrolór obce                          Mgr. Janka Pavlíková 

 

Prítomní poslanci OZ: Miroslav Brtko, Mgr. Peter Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. 

Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal 

Švento 

Ospravedlnená poslankyňa: Mária Mravcová 

Prizvaná: Mgr. Irena Marošová – ref. OcÚ  

 

Návrh programu rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie, určenie 

zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 

2. Kontrola uznesení 

3. Prevod obecného majetku 

4. Návrh - VZN Obce Likavka o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

5. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom: „Zberný 

dvor Likavka“ 

6. Dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 

7. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2017 

8. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2018 

9. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.12.2017  do 1.2.2018 

10. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017 

11. Informácie starostu obce 

12. Interpelácie poslancov 

13. Diskusia 

14. Záver    

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. 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: 8-0-0.  

Za overovateľov zápisnice navrhol Ing. Danielu Pongráczovú a p. Daniela Kríža. Starosta 

obce otvoril diskusiu. Bez diskusie. Hlasovanie: 8-0-0. 

Starosta obce navrhol za zapisovateľku Mgr. Irenu Marošovú – ref. OcÚ. Starosta obce 

otvoril diskusiu k predloženému návrhu. Bez diskusie. Hlasovanie: 8-0-0.  

Starosta obce privítal občanov z novovybudovanej ulice Pod hradom a z dôvodu prednesenia 

ich požiadaviek navrhol doplniť nový bod programu rokovania „Diskusia s verejnosťou“ ako 
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bod č. 2 návrhu  programu rokovania OZ a ďalšie body programu odporučil chronologicky 

prečíslovať.  

Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať. Hlasovanie: 8-0-0. 

Starosta obce otvoril diskusiu k návrhu programu rokovania po schválenej zmene. Bez 

diskusie. Hlasovanie: 8-0-0.  

Schválený program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie, určenie       

zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 

2. Diskusia s verejnosťou 

3. Kontrola uznesení 

4. Prevod obecného majetku 

5. Návrh - VZN Obce Likavka o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

6. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom: „Zberný 

dvor Likavka“ 

7. Dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 

8. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2017 

9. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2018 

10. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.12.2017  do 1.2.2018 

11. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017 

12. Informácie starostu obce 

13. Interpelácie poslancov 

14. Diskusia 

15. Záver    

 

Návrhy  uznesení predložil Ing. Michal Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 256/2018-7 a). Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

OZ prijalo uznesenie č. 256/2018-7 b). Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

OZ prijalo uznesenie č. 256/2018-7 c). Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 2: Diskusia s verejnosťou 

Starosta obce otvoril diskusiu a odovzdal slovo prítomným občanom z ulice Pod hradom. 

Pani Jiričková uviedla, že cesta k novovybudovaným rodinným domom na ulici Pod hradom 

je vo veľmi nevyhovujúcom stave, kde hrozí nebezpečenstvo úrazu detí, ktoré sa bicyklujú, 

taktiež sa na nerovnom teréne ničia autá. Touto cestou prechádza množstvo turistov k hradu 

Likava, čiže súčasný stav komunikácie nie je dobrou vizitkou ani pre návštevníkov obce. 

Pán Pišúth upozornil na havarijný stav mostíka v danej lokalite a taktiež požiadal, aby obec 

vyčlenila finančné prostriedky na výstavbu komunikácie k ich rodinným domom, nakoľko 

projektová dokumentácia je pripravená a stavba sa môže realizovať v závislosti od finančných 

možností obce aj v dvoch etapách. 

Pani Zuskinová uviedla, že v danej lokalite býva 30 rokov a za posledných 10 rokov pri 

výstavbe rodinných domov stavebné mechanizmy túto aj tak nevyhovujúcu cestu ešte viac 

zničili, takže problém je nutné vyriešiť a nielen realizovať krátkodobé operatívne riešenia. 
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K významnosti tejto lokality doplnila aj informáciu, že tadiaľ vedie aj turistický chodník na 

hrad a hlavne v letnom období, keď je hrad otvorený, ním prechádzajú stovky turistov. 

V závere vyjadrila presvedčenie, že alarmujúca  situácia sa vyrieši v dohľadnej dobe. 

Starosta obce reagoval na občanov a uviedol, že daným problémom sa zaoberalo obecné 

zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach v minulom roku a dnešnú účasť zástupcov obyvateľov 

tejto lokality vníma ako signál, že daná situácia je značne kritická. Ďalej uviedol, že pre rok 

2018 neboli rozpočtované finančné prostriedky na požadovanú investičnú akciu a návrh 

realizácie výstavby komunikácie v dvoch etapách, bude pravdepodobne jednou z možností, 

ako sa dopracovať ku požadovanému výsledku. Starosta obce ďalej uviedol, že s poslancami 

sa danou problematikou zaoberali aj na nedávnom neformálnom stretnutí a navrhli nasledovné 

postupy: 

 zahájiť stavebné konanie, kde účastníkmi konania budú aj obyvatelia dotknutých 

rodinných domov, ktorí budú môcť pripomienkovať projektovú dokumentáciu, čím 

môže dôjsť k určitým zmenám na základe ich pripomienok, resp. aj k zníženiu 

investičných nákladov; 

 obec finančné zdroje na výstavbu komunikácie bude riešiť úverovým zaťažením alebo 

v prípade realizácie výstavby na etapy je možné, že finančné zdroje budú kryté 

z rozpočtu obce; 

 na výstavbu komunikácie obec osloví k spoluúčasti aj Lesy SR, ktoré sú taktiež jej 

užívateľom. 

Poslanec Ing. Švento vyjadril podporu k výstavbe komunikácie  a odporučil starostovi zistiť 

úverové podmienky. 

Starosta ďalej uviedol, že do plánu investičných akcií obce pre rok 2018 bola zaradená aj 

výstavba verejného osvetlenia v tejto lokalite.  

Pán Pišúth ďalej prezentoval svoje návrhy k výstavbe komunikácie, čo by odporúčal 

v projektovej dokumentácii zmeniť a postup prác, ktoré by mohli byť vykonané 

v jednotlivých etapách. Taktiež uviedol, že v prvej etape by bolo vhodné realizovať hlavnú 

ulicu s jednovrstvovým asfaltom. 

Poslanec Mgr. Brtko povedal, že predkladaná problematika je poslancom známa a jej 

riešením sa obecné zastupiteľstvo viackrát zaoberalo, ale za prioritu pre tento rok bolo 

označené urýchlené vybudovanie verejného osvetlenia. 

Poslanec MVDr. Hatala navrhol pripraviť rozpočet na prvú fázu pokládky jednovrstvového 

asfaltu, čo by pomohlo obecnému zastupiteľstvu v ďalšom rozhodovaní. 

Starosta deklaroval v závere diskusie záujem všetkých zainteresovaných, že obec bude hľadať 

riešenia danej situácie. 

Poslanec M. Brtko navrhol stretnutie občanov s projektantom na stavebnom úrade pred 

začatím stavebného konania. 

Podporu riešenia daného problému vyjadrili všetci prítomní poslanci. 

Poslanec Mgr. Brtko ešte upriamil pozornosť na riešenie havarijnej situácie mostíka. 

Starosta obce ukončil diskusiu a navrhol predložiť uznesenie OZ. 

Návrh  uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 257/2018-7. Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 3: Kontrola uznesení 

Predkladateľ: Kontrolu uznesení vykonala hlavná kontrolórka obce a konštatovala, že od 

začiatku nového volebného obdobia bolo doposiaľ prijatých 255 uznesení obecného 

zastupiteľstva. Z uvedených uznesení vyplývajú nasledovné úlohy: 

Uznesenie č. 247/2017-7 uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi 

obce zabezpečiť právnu analýzu petície „ Zastavme hazard“ podanej 6.10.2017. Starosta obce 

zaslal žiadosť na vypracovanie právnej analýzy subjektom:  
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Advokátska kancelária doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD. Košice, 

Advokátska kancelária doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., 

MF SR Bratislava.  

V čase spracovania správy o kontrole plnenia uznesení nebola zo strany uvedených subjektov 

právna analýza vypracovaná, ale v súčasnosti právnu analýzu zaslal doc. JUDr. Jozef Tekeli, 

PhD, a materiál bol poslancom doručený pred dnešným rokovaním. 

Starosta otvoril diskusiu. 

Diskusia: Starosta obce uviedol, že obci dosiaľ nebolo doručené stanovisko MF SR. 

Advokátska kancelária doc. JUDr. Jozefa Sotolářa, PhD. Košice,  taktiež zaslala návrh 

zmluvy na spracovanie predmetnej analýzy, ale požadovaná suma za uvedenú službu (cca 

4.000 €) je pre obec neakceptovateľná.  

Procesnými úkonmi vyplývajúcimi z doručenej právnej analýzy doc. JUDr. Jozefa Tekeliho, 

PhD, sa bude zaoberať aprílové rokovanie obecného zastupiteľstva. 

Poslanci diskutovali o súčasnom stave herní na území obce. Starosta obce uviedol, že v obci 

sa v súčasnosti nachádza len jedna herňa, ktorá je umiestnená v budove nákupného centra na 

ul. J. Kačku. 

Návrh  uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 258/2018-7. Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 4: Prevod obecného majetku 

Predkladateľ: starosta obce oboznámil OZ so žiadosťou žiadateľa Mgr. Ľubomíra Sochu,  

o odkúpenie resp. prenájom časti pozemku pri budove obchodného centra na ul. J. Kačku, za 

účelom potreby regulovania parkovania pre obyvateľov obce a zákazníkov obchodného 

centra. Starosta ďalej uviedol, že žiadateľ uvažuje o vybudovaní parkovacích boxov, zriadení 

parkovacieho automatu a upravení podmienok parkovania, ktoré bude slúžiť hlavne 

zákazníkom obchodného centra. 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Ing. Švento za finančnú komisiu neodporučil predmetnú žiadosť schváliť, nakoľko v tomto 

riešení nie je viditeľný prínos ani pre zákazníkov, ani pre riešenie celkovej situácie. Ďalej 

uviedol, že aj keď žiadateľ prezentoval starostovi obce predstavy o riešení parkovania, obec 

nemá žiadne záruky, že sa to tak uskutoční a v konečnom dôsledku si žiadateľ môže na tom 

založiť zaujímavý biznis. Podľa názoru Ing. Šventa by takúto službu mala zabezpečovať obec.  

Starosta obce uviedol, že mestá majú kontrolný mechanizmus -  mestskú políciu, čo našej 

obci chýba. Po spoplatnení parkoviska môže nastať ďalší problém, a to že vodiči začnú 

parkovať za železničným priecestím v obci, čím sa môže situácia skomplikovať v inej 

lokalite. 

Poslanci diskutovali o danej problematike a vyjadrili zhodne  jednoznačný nesúhlas so 

schválením uvedenej žiadosti. 

Návrhy  uznesení predložil Ing. Michal Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 259/2018-7 a). Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

OZ prijalo uznesenie č. 259/2018-7 b). Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 4: Prevod obecného majetku 

Predkladateľ: starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou žiadateľky p. Ľudmily 

Bombovej, bytom 034 95 Likavka č. 596, právne zastúpenej advokátom JUDr. Miroslavom 
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Koníčkom, so sídlom A. Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, o odkúpenie pozemku CKN 

1291/4, o výmere 28 m
2
, druh pozemku ostatné plochy, označeného ako diel 6  

v geometrickom pláne č. 366727769-142/17, zo dňa 20.11.2017, vyhotoveného Ing. Zuzanou 

Štefundovou, úradne overeným Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, dňa 

22.1.2018, pod č. 7/2018,  vytvoreného z EKN pozemku parc. číslo 6021/1, o výmere 3951 

m
2
, druh pozemku ostatné plochy, zapísaného na LV č. 3259, vedenom Okresným úradom 

Ružomberok, katastrálnym odborom, ktorý je vo vlastníctve obce, za účelom prevádzkovania 

stánkového predaja na priamy predaj tovaru spotrebiteľom.  Starosta obce v súvislosti 

s prerokovávanou žiadosťou uviedol, že v uplynulých dňoch  rokoval so zástupcami 

Slovenskej správy ciest Žilina, ktorí sú vlastníkmi susediacich pozemkov s pozemkom, 

ktorého sa týka dnešná žiadosť. Obec dostala od SSC Žilina  návrh na zámenu pozemkov, 

ktoré sa nachádzajú pod cestami II. a III. triedy a sú vo vlastníctve obce práve  za pozemky 

v tejto lokalite. 

Starosta otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Ing. Homolová sa pýtala, či majitelia predajných stánkov pri Váhu platia obci nájom. 

Starosta odpovedal, že predmetné pozemky nie sú vo vlastníctve obce. 

Ing. Švento za finančnú komisiu neodporúčal predaj pozemku. Nesúhlas s predajom pozemku 

vyjadrili aj ostatní poslanci v diskusii. 

Návrhy  uznesení predložil Ing. Michal Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 260/2018-7 a). Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

OZ prijalo uznesenie č. 260/2018-7 b). Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 4: Prevod obecného majetku 

Predkladateľ: Starosta obce oboznámil prítomných s usporiadaním pozemkov formou zámeny 

na základe vzájomnej dohody oboch strán (Obec Likavka a p. Katarína Dubovcová, bytom 

Ružomberok), z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je, že zámenou dôjde 

k usporiadaniu a k sceleniu pozemkov tak, aby obec mohla pozemky užívať ako priľahlú 

plochu k budovám s. č. 550 a 551, ktoré sú vo vlastníctve obce a k existujúcemu zbernému 

miestu. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dôvody hodné osobitného zreteľa v zmysle 

ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov. Starosta obce názorne prezentoval uvedenú zámenu na farebne vyznačenom 

geometrickom pláne. Právne podklady k predmetnej zámene pozemkov vypracoval JUDr. 

Jozef Uličný a znalec na základe znaleckého posudku potvrdil, že obec zamieňa cenovo 

rovnocenné pozemky. 

Starosta otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Ing. Švento prezentoval súhlasné stanovisko finančnej komisie k preloženému návrhu. 

Mgr. Brtko sa pýtal na usporiadanie majetku s p. Pačinom. Starosta odpovedal, že neoficiálne 

p. Pačin žiadosť stiahol. 

Poslanci v diskusii zhodne vyjadrili súhlas s usporiadaním pozemkov formou zámeny. 

Návrh  uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 261/2018-7. Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento) 
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K bodu č. 5: Návrh – VZN Obce Likavka o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

Predkladateľ: starosta obce uviedol, že cieľom predkladaného VZN je umožniť právnickým 

osobám, fyzickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom  uplatňovať výkon svojich 

práv a plnenie svojich povinností vo vzťahu k Obci Likavka elektronicky a zároveň Obci 

Likavka umožniť elektronickú komunikáciu voči právnickým a fyzickým osobám v rozsahu 

právomoci Obce Likavka podľa osobitných predpisov. 

Starosta otvoril diskusiu.  

Diskusia: 

Ing. Švento za finančnú komisiu odporučil VZN schváliť bez pripomienok a pýtal sa na 

súčasný stav elektronickej komunikácie obce s právnickými osobami.  

Starosta odpovedal, že elektronická komunikácia obce je najčastejšia s Okresným súdom 

Ružomberok a súdnymi exekútormi. 

Návrh  uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 262/2018-7. Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 6: Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom: 

“Zberný dvor“ 

Predkladateľ: starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou o nenávratný finančný 

príspevok  na vybudovanie zberného dvora, nakoľko obec nemá dosiaľ vytvorené takéto 

vhodné miesto. Ďalej uviedol, že podrobné informácie boli uvedené v dôvodovej správe 

k tomuto bodu rokovania. Dňa 29.11.2017 vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s nasledovnými 

identifikátormi: 

 

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej infraštruktúry 

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu 

na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33 

 

Celková finančná alokácia výzvy (zdroje EÚ): 25.000.000,- € 

Obec Likavka, v tejto súvislosti obstarala dokumentáciu pre stavebné povolenie v hodnote 

5.700,- €. Tieto náklady sú oprávnenými nákladmi a v prípade schválenia žiadosti si ich 

môžeme uplatniť. Neoprávnenými nákladmi projektu sú náklady na nasledovné služby: 

 

Služba Dodávateľ Finančné plnenie 

Príprava žiadosti o NFP flexiON, s.r.o., Bratislava 2.700,- € 

Poradenstvo vo verejnom 

obstarávaní 

VO SK, a.s., Bratislava 5.880,- € 

Tieto služby boli riadne obstarané. Na stavbu bolo vydané právoplatné stavebné povolenie. 

Stavba bude obsahovať 12 stavebných objektov. Rozpočet hlavných aktivít projektu je 

nasledovný: 

- Stavba:   315.526 

- Projektová dokumentácia:     5.700 

- Technika, prac. stroje:  200.000 
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- Dopravné prostriedky a príslušenstvo: 26.400 

- Stavebný dozor:     6.000 

- Publicita:         800 

- Rezerva:      6.270 

- Riadenie projektu:     8.000 

- Spolu:     568.696 (z toho 5% = 28.434,8)  

Jednou z povinných príloh k vypracovaniu predmetnej žiadosti je i prijatie uznesenia 

o schválení predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu a o schválení 

výšky maximálneho celkového spolufinancovania uvedeného projektu zo strany Obce 

Likavka. 

Starosta otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Ing. Švento konštatoval, že výška alokácie na uvedenú výzvu nie je príliš vysoká, s čím bude 

pravdepodobne súvisieť malý počet podporených žiadostí. Ďalej sa pýtal starostu obce, či 

budú vyhlásené aj ďalšie kolá tejto výzvy a zaujímal sa o hodnotiace kritériá, nakoľko má 

informácie, že obce a mestá sa združujú s tým, že žiadateľ (mesto alebo obec) bude 

poskytovať služby v oblasti odpadového hospodárstva aj okolitým obciam práve kvôli 

zvýšeniu možnosti získať nenávratný finančný príspevok. 

Starosta obce odpovedal, že o ďalších kolách na výzvu nemá informácie a okolité obce 

Martinček, Valaská Dubová a Lisková boli oslovené, ale neprejavili záujem participovať na 

uvedenom projekte, nakoľko sa budú sami uchádzať o finančný príspevok. 

Ing. Švento uviedol, že v prípade nepodporenia žiadosti je potrebné sa tou problematikou 

zaoberať. 

Mgr. Brtko sa pýtal na nájomnú zmluvu so spoločnosťou Lesy SR a na projektovú 

dokumentáciu. Starosta odpovedal, že nájomná zmluva je uzatvorená na dobu 10 rokov (do r. 

2026) a projektovú dokumentáciu zašle poslancom elektronickou poštou, prípadne je 

dostupná k nahliadnutiu na obecnom úrade. Poslanci ďalej so starostom diskutovali 

o technických náležitostiach projektu. 

Návrhy  uznesení predložil Ing. Michal Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 263/2018-7 a). Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

OZ prijalo uznesenie č. 263/2018-7 b). Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 7: Dotácie z rozpočtu obce na rok 2018  

Predkladateľ: starosta obec oboznámil prítomných o žiadateľoch, ktorí si podali žiadosť 

o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2018 v stanovenom termíne: Obecný športový klub Likavka, 

Dedinská folklórna skupina Likava, eRko-HKSD Územie Orava – Liptov, Meteníci Likavka, 

DIZAJN, n.o. Likavka a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Ing. Švento za finančnú komisiu navrhol pre Obecný športový klub Likavka schváliť dotáciu 

z rozpočtu obce na rok 2018 v požadovanej výške 26.620 €, pre Dedinskú folklórnu skupinu 

Likavka dotáciu vo výške 1.000 €, pre eRko – HKSD, Územie Orava – Liptov vo výške 1.000 

€, pre OZ Meteníci Likavka vo výške 4.000 €. Pre žiadateľa DIZAJN, n. o. Likavka 

neodporučil schváliť poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018. 

Poslanci diskutovali o výške dotácie pre OZ Meteníci Likavka. 

Mgr. Pavlíková hlavná kontrolórka poskytla informácie o vyúčtovaní dotácie 4.000 € z roku 

2017 pre OZ Meteníci Likavka, ktorá bola použitá hlavne na dopravu, športové oblečenie, 

licencie a štartovné pre hráčov. Odporučila obecnému zastupiteľstvu pre OZ Meteníci 

Likavka z požadovanej dotácie 6.000 € na rok 2018 vyčleniť pomernú časť financií pre 
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hráčov s trvalým pobytom v Likavke k počtu všetkých členov OZ, čo by zodpovedalo sume 

2.400 €. 

Mgr. Brtko uviedol, že mužstvá reprezentujú obec na celoslovenskej úrovni a vyjadril 

podporu návrhu finančnej komisie. 

Starosta obce dal hlasovať o návrhoch predsedu finančnej komisie Ing. Šventa na poskytnutie 

dotácií z rozpočtu obce na rok 2018. 

Obecný športový klub Likavka: 26.620 €, Hlasovanie: 8-0-0  

Dedinská folklórna skupina Likava: 1.000 €, Hlasovanie: 8-0-0 

eRko – HKSD, Územie Orava – Liptov: 1.000 €, Hlasovanie: 8-0-0  

OZ Meteníci Likavka: 4.000 €, Hlasovanie: 8-0-0  

DIZAJN, n . o. Likavka: neposkytnutie dotácie, Hlasovanie: 8-0-0  

Návrhy  uznesení predložil Ing. Michal Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 264/2018-7 a). Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

OZ prijalo uznesenie č. 264/2018-7 b). Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

OZ prijalo uznesenie č. 264/2018-7 c). Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

OZ prijalo uznesenie č. 264/2018-7 d). Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

OZ prijalo uznesenie č. 264/2018-7 e). Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

   

 

 

K bodu č. 8: Zmena rozpočtu obce na rok 2017 

Predkladateľ: starosta obce podal informácie o zmenách rozpočtu obce na rok 2017 

vykonaných rozpočtovými opatreniami (RO) č. 21,22/2017 (príloha zápisnice), ktoré boli 

vypracované z dôvodu poskytnutia dotácie zo ŠR pre žiakov ZŠ s MŠ Likavka v sume 7.186 

€ a otvoril diskusiu. 

Bez diskusie. 

Návrh  uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 265/2018-7. Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

 

 

K bodu č. 9: Zmena rozpočtu obce na rok 2018 

Predkladateľ:  starosta obce uviedol, že rozpočtové opatrenia č. 1,2,3/2018 (príloha zápisnice) 

sú podrobne rozpísané v dôvodovej správe k programu rokovania a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Ing. Švento k RO č. 3 kde sa jednalo o navýšenie výdavkov o 2.850 € pre ZŠ s MŠ Likavka 

na stavebné úpravy a zakúpenie interiérového vybavenia z dôvodu možného navýšenia 

kapacity materskej školy na celodenný pobyt detí, uviedol, že týmto riešením by sa uspokojili 

požiadavky rodičov, ktorých deti boli prijaté do materskej škôlky len na dopoludňajší 

výchovno-vzdelávací proces. Tejto zmene vyjadrili podporu zástupcovia ZŠ s MŠ Likavka a  

Rady školy.  
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Analýza súčasného stavu materskej školy a návrhy riešení boli poslancom OZ v písomnej 

forme doručené pred začiatkom rokovania.  

Ing. Švento vyjadril podporu navýšeniu výdavkov na 40. ročník Behu oslobodenia obce, ktoré 

vznikli z dôvodu zabezpečenia autorizovanej firmy  na prevádzkovanie časomiery, čím budú 

odstránené problémy pri výsledkových listinách bežcov, ktoré sa v minulosti vyskytli.  

Ing. Švento ďalej k výdavkom na verejné obstarávanie uviedol, že do budúcnosti by bolo 

vhodné personálne zabezpečiť odborníka z radov zamestnancov obce na tieto služby.   

Starosta obce odporučil do RO č. 3 doplniť navýšenie dotácie o 1.000 € pre OZ Meteníci 

Likavka, nakoľko v rozpočte obce na rok 2018 bola schválená dotácia vo výške 3.000 €. 

Mgr. Brtko navrhol pre budúcnosť stanoviť maximálnu sumárnu výšku poskytnutia dotácií 

z rozpočtu obce. Starosta obce uviedol, že to má svoje opodstatnenie, ale doposiaľ sa 

nevyskytol s prerozdelením dotácií žiadny problém. 

Starosta obce upriamil pozornosť poslancov na písomnú analýzu nákladov na zber 

komunálneho odpadu v našej obci, ktorú spracovala hlavná kontrolórka a dokument bol 

poslancom odovzdaný pred rokovaním OZ. Starosta konštatoval, že obec zabezpečí verejné 

obstarávanie na poskytovateľa zberu a uskladnenie zmesového komunálneho odpadu, ktoré je 

rozpočtované v RO č. 3, nakoľko na základe predloženej analýzy bude táto služba pre obec 

efektívnejšia. 

Poslanci ďalej diskutovali o predložených rozpočtových opatreniach a návrhu starostu na 

doplnenie rozpočtového opatrenia č. 3, bez pripomienok. 

Návrhy  uznesení predložil Ing. Michal Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 266/2018-7 a). Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

OZ prijalo uznesenie č. 266/2018-7 b). Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

OZ prijalo uznesenie č. 266/2018-7 c). Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 10: Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.12.2017 do 1.2.2018 

Predkladateľ: Mgr. Janka Pavlíková, hlavná kontrolórka Obce Likavka podala v správe 

informácie o kontrolovanom subjekte -  Obecný úrad Likavka, kde bola kontrola  zameraná na 

postup starostu obce a obecného zastupiteľstva pri začatí úkonov na podanie žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) na základe vyhlásenej Výzvy na 

predkladanie ŽoNFP zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla 

v MŠ s ZŠ Likavka, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR, kde obec nebola 

oprávnenou osobou podať takúto žiadosť. Na základe zistených skutočností hlavná 

kontrolórka predložila návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov starostovi obce, 

ktorý v stanovenej lehote prijal opatrenia na odstránenie nedostatkov. Starosta obce otvoril 

diskusiu. 

Diskusia: 

Ing. Švento apeloval na starostu obce a poslancov OZ, aby pri zapájaní sa do projektov o  

nenávratné finančné zdroje boli dôslednejší, aby nedochádzalo k pochybeniam.   

Starosta obce uviedol, že dal vypracovať analýzu návratnosti finančných prostriedkov pri 

financovaní projektu na rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla v ZŠ s MŠ Likavka 

z rozpočtu obce. Na základe výsledkov analýzy je predpoklad návratnosti finančných 

prostriedkov sedem rokov. Starosta obce ďalej uviedol, že oslovil aj ďalšiu firmu, ktorá 

poskytuje služby v oblasti energetiky. Firma ponúkla realizáciu uvedeného projektu s tým, že 

obec by tento záväzok splácala realizátorovi osem rokov vo výške cca 804 € s DPH/mesačne. 

Uvedená ponuka bola zaslaná poslancom elektronickou poštou 19.2.2018. Starosta obce 
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uviedol, že tieto informácie nepredkladá obecnému zastupiteľstvu s cieľom zaradenia projektu 

do tohtoročných investičných akcií obce, ale informuje o možných riešeniach do budúcnosti. 

Ing. Švento ocenil hľadanie riešení na realizáciu tohto projektu do budúcnosti a vyjadril 

presvedčenie, že projekt sa bude časom realizovať. 

Návrh  uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 267/2018-7. Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 11: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017  

Mgr. Janka Pavlíková, hlavná kontrolórka Obce Likavka podala informácie o kontrolnej 

činnosti za rok 2017 v písomnej správe, ktorá sumarizuje vykonávané činnosti za uplynulý 

rok. Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanci ocenili komplexnú správu o kontrolnej činnosti. 

Návrh  uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 268/2018-7. Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 12: Informácie starostu obce 

Bilancia spoločenských podujatí: 

 16.12.2017 – spolu s p. riaditeľom Birtusom účasť na festivale horských filmov 

v Bobrovci – svoj film tam prezentoval p. Jaroslav Mikuštiak z Likavky 

 28.12.2017 – členská schôdza Urbárskeho pozemkového spoločenstva Likavka 

 6.1.2018 – vianočná besiedka v KD Likavka 

 15.1.2018 – rokovanie ohľadom trasovania napojenia R1 na D1 na MsÚ 

v Ružomberku 

 18.1.2018 – školenie na RVC Martin – legislatívne zmeny v zákone o odpadoch 

s dopadom na obce 

 19.1.2018 – novoročné rokovanie RZMO v Liptovskej Štiavnici 

 20.1.2018 – 12. reprezentačný ples obce 

 27.1.2018 – eRko Likavka – účasť na slávnostnej besiedke 

 27.1.2018 – členská schôdza DHZ obce Likavka 

 28.1.2018 – členská schôdza ZO Slov. zväzu chovateľov Likavka 

 29.1.2018 – rokovanie so zástupcom Správy ciest ŽSK ohľadom výrubu drevín 

rastúcich v blízkosti ciest II. a III. triedy v katastri obce Likavka 

 1.2.2018 – obhliadka vodných tokov za účasti zástupcu Povodia Váhu – naplaveniny 

odstráni správca toku v mesiaci apríl 

 2.2.2018 – účasť na fašiangovom spoločenskom večere organizovanom ZO Slov. 

zväzu záhradkárov v Ružomberku 

 3.2.2018 – Bravčové hody 

 10.2.2018 – Metenícky fašiang 

 15.2.2018 – školenie na RVC Martin – zmeny v zákone o ochrane osobných údajov 

 15.2.2018 – stretnutie prípravného výboru školskej športovej olympiády, na 

financovanie tohto podujatia podáme žiadosť na Nadáciu Mondi SCP 

 20.2.2018 – rokovanie RZMO V Ludrovej – Miestna akčná skupina prefinancuje 

v regióne Dolného Liptova 1,9 milióna eur formou grantových schém – naša obec sa 

bude tiež uchádzať 
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 Obec Likava bude dňa 22.3.2018 organizovať rokovanie Združenie mesta a obcí 

okresu Ružomberok. 

Bilancia aktivít: 

 Starosta požiadal tri subjekty o vypracovanie právnej analýzy petície obyvateľov obce 

za prijatie VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Likavka – 

doposiaľ reagovali dva subjekty, jeden analýzu poskytol (cena jej spracovania je 350,- 

€), analýzu druhého subjektu starosta pre vysoké finančné požiadavky jej spracovateľa 

neprijal. Petíciu prerokujeme na najbližšom rokovaní OZ. 

 Uskutočnilo sa prípravné stretnutie organizačného výboru Behu oslobodenia, na 

ktorom bol vypracovaný návrh rozpočtu podujatia a rozhodlo sa, že novým zázemím 

podujatia bude areál OŠK a tomu budú prispôsobené trate pre všetky kategórie.  

 Prebieha rokovanie so SSC o zámene pozemkov vo vlastníctve obce, ktoré sa 

nachádzajú pod štátnou cestou I/59 za pozemky SSC v katastri obce, ktoré by mohla 

obec využívať na všeobecne prospešné aktivity. 

 Prebiehajú všetky procesy verejného obstarávania v súvislosti s podaním žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie zberného dvora. 

 Obec objednala vypracovanie strategického dokumentu - Komunitný plán sociálnych 

služieb a Štandardy kvality poskytovania sociálnych služieb v obci. Proces tvorby 

dokumentov je interaktívny a pozostáva zo stretnutí odbornej skupiny zastupujúcej 

poskytovateľov soc. služieb v obci, zástupcov spolkov, združení, soc. skupín 

a verejnosti. Prvé stretnutie sa uskutoční 7.3.2018. 

 Starosta obce začal rokovanie ohľadom umiestnenia bankomatu v centre obce. Záujem 

oslovených bankových domov je pomerne malý. Slovenská sporiteľňa ponúkla 

alternatívu – službu cashback, ktorou je výber hotovosti u obchodníka, na čo je ale 

potrebné vykonať príslušné rokovania a uzavrieť dohodu. Nevýhodou je, že výber 

hotovosti je možný len počas otváracích hodín obchodnej prevádzky. 

 Žiadosť na podporu podujatia Rozlúčka s letom 2018 prostredníctvom Fondu na 

podporu umenia nebola podporená. 

 Žiadosť na podporu podujatia Detský folklórny festival 2018 prostredníctvom Fondu 

na podporu umenia bola podporená sumou 9.000 €. 

 Obec objednala vypracovanie žiadosti na sumu 25.000 € v rámci grantového programu 

Partnerstvo pre Európu na podporu projektov cezhraničnej spolupráce. 

 V areáli ZŠ s MŠ Likavka vykonala obec výrub ihličnatých drevín. Výrubu 

predchádzalo povoľovacie konanie. Po spílení stromov budú odfrézované nadzemné 

zvyšky koreňov a  bude realizovaná náhradná výsadba vhodnejšej vegetácie. 

 Obec realizovala prieskum trhu za účelom vystavenia palivových kariet na 

bezhotovostné tankovanie PHM pre všetky vozidlá, stroje a mechanizmy vo 

vlastníctve obce. Najlepšie podmienky ponúkla spoločnosť Shell. 

 Starosta obce zadal vypracovanie strategického dokumentu – Koncepcia rozvoja 

informačných systémov. Prijatie tohto dokumentu bolo jednou z úloh, ktorú pri 

vlaňajšej kontrole obci určil Najvyšší kontrolný úrad. 

 Z dôvodu požiadaviek rodičov detí navštevujúcich materskú školu na ich celodenné 

umiestnenie obec počas jarných prázdnin realizuje nevyhnutné stavebné úpravy 

a obstará potrebný inventár, aby túto požiadavku v plnej miere uspokojila. 

 V januári obec realizovala spevnenie a rozšírenie krajnice cesty na ulici J. Mikuštiaka 

od pekárne až po križovatku s cestou III. triedy. V blízkosti tejto križovatky 
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vybudovala spevnenú plochu s dopravným značením na efektívnejšie parkovanie 

motorových vozidiel. 

 Zamestnanci obce vysypali a spevnili frézovaným asfaltom chodník okolo mlyna a 

opílili stromy, ktoré tienili lampám verejného osvetlenia popri tomto chodníku. 

 Zamestnanci obce odstránili problém so stojatou vodou na križovatke ulíc Školskej 

a Puškáreň a prehĺbili časť garády na ulici Za ihriskom. 

 Zamestnanci obce rozobrali železnú bunku na stredisku služieb v minulosti slúžiacu na 

sklad PHM, rovnako rozobrali aj nepoužívanú búdku na predaj lístkov pri hlavnom 

vchode do areálu OŠK. Nepoužiteľné časti kovu odovzdala obec ako šrot, použiteľné 

časti poslúžili na výrobu koterca pre umiestnenie túlavých psov v obci, ktorý 

zamestnanci obce svojpomocne zhotovili. 

 Zamestnanci obce pracujú na výrobe parkových lavičiek, repasujú veľkokapacitný 

kontajner v stolárskej dielni na ukladanie stavebného resp. biologicky rozložiteľného 

odpadu. 

 Obec pripravuje obstaranie mobiliáru (smetné koše, lavičky) a prvkov na hranie pre 

deti. Starosta obce vyzval poslancov na určenie vhodných lokalít na umiestnenie 

takýchto prvkov.  

 

Starosta obce ďalej oboznámil poslancov s potrebou odpísania nevymožiteľných pohľadávok 

obce, ktoré vznikli v minulosti u spoločnosti Doprastav, a.s.. Ďalej uviedol, že na základe 

odpovede ohľadom zaplatenia daňového nedoplatku od spoločnosti Doprastav, a.s. zo dňa 

21.10.2014 bolo zistené, že nasledovné pohľadávky sú nevymožiteľné a zo všetkých 

okolností je zrejmé, že ich vymáhanie by bolo neúspešné: 

 

Pohľadávky: 

Veriteľ Rok vzniku 

pohľadávky 

Čiastka v eur 

Doprastav, a.s. Bratislava – daň 

z nehnuteľností (pozemky, stavby) 

2014 1 275,76 € 

Doprastav, a.s. Bratislava – KO 2014 19,80 € 

Spolu  1 295,56 € 

 

Starosta obec otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanci diskutovali o podaných informáciách starostu. 

Návrhy  uznesení predložil Ing. Michal Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 269/2018-7. Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

OZ prijalo uznesenie č. 270/2018-7. Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 13: Interpelácie poslancov  

Interpeláciu nepredložil nikto z prítomných poslancov. 

 

K bodu č. 14: Diskusia  

Ing. Švento sa zaujímal o termín odstránenia bilbordu pri Hubertuse. 

Starosta obce uviedol, že zhotoviteľ by mal bilbord odstrániť na základe právoplatného 

rozhodnutia, ale v súčasnosti pracuje opäť na jeho legalizácii.  
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Ing. Švento odporučil v zmysle správneho konania v tejto veci konať a zabezpečiť odstránenie 

predmetnej veci. 

Mgr. Brtko upozornil na pohyb osôb v blízkosti budovy pod mostom (predtým sídlo CVČ 

ELÁN), ktoré by bolo vhodné preveriť. 

Starosta obce informoval o odstránení dopravného zrkadla na ulici Železničnej, ktoré bolo 

poškodené pri dopravnej nehode. Upovedomil aj Slovenskú správu ciest Žilina, aby sa týmto 

úsekom častých dopravných nehôd zaoberali a situáciu vyriešili. 

M. Mliečko upozornil na chýbajúce verejné osvetlenie na ul. J. Kačku (okolie firmy 

Grenstave) a pri nákupnom centre. 

Starosta obce uviedol, že v tejto časti (okolo Grenstavu) je problematický aj chodník pre 

chodcov, ktorý je v značne nevyhovujúcom stave, takže bude potrebné všetky tieto nedostatky 

vyriešiť. 

Ing. Homolová upozornila na tvorbu čiernych skládok v smere do Žabova a vyjadrila podporu 

pripravovanej náhradnej výsadbe drevín v areáli základnej školy. Ďalej uviedla, že obyvatelia 

z ulice pri cintoríne pravdepodobne vypúšťajú splašky do miestneho potoka a tvoriaci sa 

zápach hlavne v letnom období značne znepríjemňuje život ostatným obyvateľom. Uvedenú 

situáciu bude potrebné preveriť a zistiť ako je zabezpečený odvod odpadových splaškových 

vôd z domácností. Ako posledný podnet p. poslankyňa uviedla, že na parkovisku pri 

potravinách CBA Verex je nutné umiestniť značenie, ktoré upozorní vodičov na vyhradené 

parkovisko pre zákazníkov predajne. 

D. Krížo opätovne upozornil na potrebu vyzvať majiteľa psa v bývalej pizzérii na 

dôkladnejšie zabezpečenie plota dvora, aby nedochádzalo k úteku tohto psa a nebola tým 

ohrozená bezpečnosť našich občanov.  

Starosta obce odovzdal slovo občanovi Jánovi Hradskému. 

Ján Hradský sa pýtal, v akom časovom horizonte sa plánuje výstavba novej ulice popri jeho 

rodinnom dome. 

Starosta odpovedal, že bude potrebné zvolať stretnutie s vlastníkmi parciel pod plánovanou 

výstavbou komunikácie  a termín uskutočnenia stretnutia prisľúbil do júna. 

Mgr. Brtko uviedol, že výstavba tejto cesty je aj v záujme hasičov, čím by sa zjednodušil 

výjazd zásahových vozidiel. 

Poslanci verejne deklarovali podporu uvedenej výstavbe novej komunikácie. 

Návrhy  uznesení predložil Ing. Michal Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 271/2018-7. Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. 

Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 15: Záver 

Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 20.30 hod. a poďakoval  všetkým prítomným  za účasť. 

 

Zapísala: Mgr. Irena Marošová, v. r. 

 

 

 

Ing. Daniela P o n g r á c z o v á, v. r.  Ing. Marián J a v o r k a, v. r.   Daniel K r í ž o, v. r.  

    overovateľ                starosta obce           overovateľ 
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Prezenčná listina poslancov na zasadnutí OZ v Likavke 

Priezvisko, meno, titul Dátum: 21.02.2018 

Brtko Miroslav 
/ 

Brtko Peter, Mgr. 
/ 

Hatala Vladimír, MVDr. 
/ 

Homolová Edita, Ing. 
/ 

Krížo Daniel 
/ 

Mliečko Marián / 

Mravcová Mária - 

Pongráczová Daniela, Ing. / 

Švento Michal, Ing. 
/ 

  
prítomný: / 

 
ospravedlnený: - 
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