OBEC LIKAVKA
Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke
dňa 21.08.2017
Starosta obce
Hlavný kontrolór obce

Ing. Marián Javorka
Mgr. Janka Pavlíková

Prítomní poslanci OZ: Miroslav Brtko, Mgr. Peter Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel
Krížo, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento
Ospravedlnení: MVDr. Vladimír Hatala, Mária Mravcová, Marián Mliečko
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. Schválenie predloženia žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe Výzvy číslo
VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017
3. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2017
4. Informácie starostu obce
5. Záver
Na začiatku rokovania obecného zastupiteľstva požiadal o slovo p. Jozef Bakoš, občan našej
obce. So súhlasom prítomných poslancov OZ a starostu obce vyjadril nasledovné požiadavky:
- uviedol, že ako spoluvlastník parcely EKN č. 2116/2 v k. ú. Likavka (lokalita Strelnica)
zistil, že bez jeho vedomia bolo na uvedenú parcelu navozené množstvo stavebného
a nebezpečného odpadu a pýtal sa, či obec má vedomosť o tejto skutočnosti a kto zabezpečí
odstránenie tejto skládky,
Starosta obce odpovedal:
- skládku odpadu obec registruje, ale pôvodcu odpadu je ťažko identifikovať, v prípade, že sa
rozhodnete konať, je potrebné doručiť oficiálne oznámenie,
- obec do terénu vyváža len rozložiteľný odpad, stavebný odpad vyváža na skládku na to
určenú, nakoľko pre obec je ochrana životného prostredia veľmi dôležitá.
Pán Bakoš:
- konštatoval, že obec dlhodobo právne neusporadúva pozemky v obci s ich vlastníkmi
a využíva ich (napr. ihriská, obecné komunikácie, cintorín), za hrobové miesta obec vyberá aj
poplatok.
Starosta obce odpovedal:
- obec v súvislosti s usporiadaním pozemkov v lokalitách, ktoré slúžia verejnosti, dala
vypracovať geometrické plány (obe ihriská, cintorín), ktoré budú slúžiť ako podklad pre
usporiadanie pozemkov, nakoľko je v záujme obce vlastnícke vzťahy v budúcnosti
usporiadať.
Pán Bakoš:
- upozornil na vybudovanie kanalizácie z Martinčeka cez súkromné pozemky občanov
Likavky bez odplaty za zásah do ich vlastníctva a ďalej uviedol, že ako spoluvlastník parcely
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EKN č. 785/2 v k. ú. Likavka, ktorá bola výstavbou kanalizácie dotknutá, nebol
upovedomený o tejto výstavbe.
Starosta obce odpovedal:
- k uvedenej výstavbe kanalizácie z Martinčeka bude obec požadovať informácie od
predstaviteľov Vodárenskej spoločnosti a.s. Ružomberok.
Pán Bakoš:
- pýtal sa ako boli využité finančné prostriedky, ktoré obec získala za predaj pozemkov pod
diaľnicu.
Starosta obce odpovedal:
- finančné prostriedky sú v rezervnom fonde obce a sú pripravené na investičné akcie.
Pán Bakoš:
- ďalej uviedol, že cena 3,--€/m2 stanovená za pozemky v lokalite Paračka, kde prebiehajú
pozemkové úpravy pre plánovanú individuálnu bytovú výstavbu, je veľmi nízka.
Starosta obce odpovedal:
- cena za m2 bola určená znaleckým posudkom, nie je to cena trhová, ktorú si v budúcnosti
budú môcť požadovať vlastníci.
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 Mgr. Petra
Brtka za predsedu návrhovej komisie, p. Daniela Kríža a Ing. Danielu Pongráczovú za členov
návrhovej komisie. Starosta obce otvoril diskusiu k predloženému návrhu. Bez diskusie.
Hlasovanie: 6-0-0.
Starosta obce navrhol za zapisovateľku Mgr. Irenu Marošovú – ref. OcÚ. Starosta obce
otvoril diskusiu k predloženému návrhu. Bez diskusie. Hlasovanie: 6-0-0.
Za overovateľov zápisnice navrhol Ing. Michala Šventa a p. Miroslava Brtka. Starosta obce
otvoril diskusiu. Bez diskusie. Hlasovanie: 6-0-0
Starosta obce otvoril diskusiu k programu rokovania. Bez diskusie.
Návrhy uznesení predložil Mgr. Peter Brtko.
OZ prijalo uznesenie č. 218/2017-7 a). Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 218/2017-7 b). Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 218/2017-7 c). Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 2: Schválenie predloženia žiadosti o dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe Výzvy číslo VII.
Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017
Predkladateľ: starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo, že dňa 17.07.2017 zverejnilo
Ministerstvo vnútra SR výzvu číslo VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017 na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej
kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zameranú na podporu zvýšenia ochrany
pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy
budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm.
c) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky.
Obec Likavka v priebehu roka 2016 zabezpečila vypracovanie projektovej dokumentácie
vrátane rozpočtu na stavbu „Prístavba Hasičskej zbrojnice Likavka.“ Rozpočtové náklady pri
svojpomocnom vybudovaní tejto prístavby predstavujú sumu 32.815,- €, 5 % z tejto sumy
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predstavuje hodnotu 1.640,75 €, ktorou sa obec prijatím predloženého uznesenia zaviaže
v prípade schválenia žiadosti projekt spolufinancovať. Obec Likavka sa bude uchádzať
o dotáciu na vyššie definovanú stavbu v maximálnej možnej výške, t.j. 30.000,- €. Ostatné
finančné prostriedky nad rámec poskytnutej dotácie na realizáciu diela budú hradené
z obecného rozpočtu. Starosta otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanci diskutovali o podaní žiadosti na prístavbu Hasičskej zbrojnice Likavka bez
pripomienok.
Návrhy uznesení predložil Mgr. Peter Brtko.
OZ prijalo uznesenie č. 219/2017-7 a). Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 219/2017-7 b). Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 3: Zmena rozpočtu obce na rok 2017
Predkladateľ: starosta obce podal informácie o zmenách rozpočtu obce na rok 2017
vykonaných rozpočtovými opatreniami (RO) č. 11,12,13/2017, ktoré boli vypracované
z dôvodov skutkového stavu a nevyhnutných potrieb obce podľa rozpisu v prílohe a o potrebe
schválenia použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky
v súvislosti s navrhovanými zmenami v RO č. 13. Starosta ďalej uviedol, že v RO č. 13 je
navrhnutá suma 2.300 € na zakúpenie traktorovej kosačky.
Starosta otvoril diskusiu.
Diskusia.
Mgr. Brtko sa pýtal, ako dlho bola v prevádzke doterajšia kosačka.
Starosta odpovedal, že 12 rokov.
Poslanci ďalej diskutovali o predložených návrhoch zmien rozpočtu bez pripomienok.
Návrhy uznesení predložil Mgr. Peter Brtko.
OZ prijalo uznesenie č. 220/2017-7 a). Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 220/2017-7 b). Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 220/2017-7 c). Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 220/2017-7 d). Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 4: Informácie starostu obce
Starosta obce oboznámil prítomných s požiadavkou osamelého rodiča z našej obce
o mimoriadnu sociálnu výpomoc na zakúpenie školských potrieb a pomôcok pre dve maloleté
deti, ktoré sú ťažko zdravotne postihnuté a navrhol sumu 600,--€. Starosta otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanci diskutovali o predmetnej žiadosti bez pripomienok.
Starosta obce oboznámil s realizovanými aktivitami:
- Obec vystavila objednávku na revíziu plynových kotlov, plynových rozvodov
a tlakových nádob vo všetkých obecných budovách
- Zamestnanci obce pracujú na odstránení nedostatkov na elektr. rozvodoch a el.
zariadeniach, ktoré boli zistené pri obhliadkach revízneho technika
- Kotolňa ZŠ s MŠ bola definitívne odovzdaná po dokončení kompletnej modernizácie
a súvisiacich stavebných úpravách
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Proces jednoduchých pozemkových úprav Paračka sa nachádza vo fáze vypracovania
mapy pôvodného stavu územia, jej zverejnenia na webovom sídle obce a doručenia
účastníkom pozemkových úprav na vyjadrenie
- Zamestnanci obce zhotovili spevnenú dláždenú plochu pod kontajnery na triedený
odpad na ulici Pod Paračkou a osadili zábradlie okolo takejto plochy pod Drndošovom
- V areáli cintorína osadili tri lavičky a okolo nich zhotovili spevnené plochy
- Zamestnanci obce vyhotovili vodorovné a osadili zvislé dopravné značenie
v križovatke pred zdravotným strediskom
- Spolu so zamestnancami na tzv. aktivačných prácach ponatierali zábradlia niektorých
mostov a lávok ponad miestne potoky, dvere na bývalej reštaurácii, opravili
a ponatierali poškodené zábradlie pri bývalej reštaurácii
- Prebieha permanentné kosenie verejných plôch a pravidelné zametanie miestnych
komunikácií obecným traktorom
- V areáli školy pripravujeme podkladovú plochu na osadenie prvkov budúceho
detského ihriska
- Obec obstaráva projektovú dokumentáciu na asfaltovanie ul. J. Bellu vrátane
vybudovania chodníka pre chodcov a odvedenia dažďovej vody
- V obci bola vykonaná druhá etapa vládneho auditu zameraná na efektívne čerpanie
finančných prostriedkov pri modernizácii zdravotného strediska
- Dodávateľsky boli v obci zrealizované: výmena dažďových žľabov na budove
obecného úradu, objednané je natieranie strechy úradu. V kultúrnom dome boli
vymenené okná v sále a parapet okolo nich bol upravený na prechodný (kvôli údržbe
a čisteniu).
- Pripravujeme: do výroby bolo zadané zhotovenie balkóna nad vstup kultúrneho domu,
prestrešenie oboch vstupov obecného úradu, objednaná je výmena okien
a prestrešenie zadného vchodu na dome smútku a v septembri budeme asfaltovať
Školskú ulicu
- Od 1.9.2017 nastupujú štyria zamestnanci na tzv. dobrovoľnícke práce
Spoločenské aktivity:
- 29.6.2017 – členská schôdza Klastra Liptov – schválenie návrhu rozpočtu na r. 2018
- 30.6.2017 – slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017
- 4.7.2017 – zasadnutie predsedníctva združenia jednoduchých pozemkových úprav
Paračka – odsúhlasenie hodnoty pozemkov podľa znaleckého posudku
- 11.7.2017 – slávnostné otvorenie zrekonštruovanej predajne CBA Verex v Likavke do
prevádzky
- 11.7.2017 – obhliadka št. ciest III. triedy s riaditeľom Správy ciest ŽSK – Závod
Liptov
- 12.7.2017 – hovor s občanmi na ul. ČSA a pri bytovke č. 957 ohľadom odvodnenia
komunikácií od dažďovej vody
- 22.7.2017 – X. ročník Memoriálu vdp. Kornela Brtku vo futbale
- 4. – 6.8.2017 – cykloturistické podujatie Okolo Liptova v Likavke
- 5. – 6.8.2017 – v areáli campingu na Gäceli v Dolnom Kubíne prebiehal prvý z trojice
workshopov zameraných na konfrontáciu hudobného a tanečného prejavu folklórnych
tradícií v Likavke a v družobných Wilkowiciach v Poľsku. V nedeľu koncertoval
poľský súbor Zemja Beskydska v kostole sv. Juraja v Likavke
- 5.8.2017 – účasť spolu s Detským folklórnym súborom Likava na Jánošíkových dňoch
v Terchovej
-

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Likavke dňa 21.08.2017
Overovatelia: Ing. Michal Švento, Miroslav Brtko
Strana 4 z 9

-

-

15.8.2017 – na obecnom úrade prebiehala kontrola Daňového úradu ZA zameraná na
dodávateľskú spoločnosť pri realizácii projektu stavebných úprav a zateplenia
Zdravotného strediska Likavka
18.8.2017 – podpis memoranda o spoluúčasti na projekte Rady mládeže Žilinského
kraja pri realizácii europrojektu zameraného na spracovanie analýzy a stratégie aktivít
mládežníckych spoločenstiev v našej obci

Na záver starosta obce vyzval poslancov OZ na spoluúčasť pri organizovaní V. Likavskej
rozlúčky s letom.
Starosta obec otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanci diskutovali o podaných informáciách starostu.
Návrh uznesenia predložil Mgr. Peter Brtko.
OZ prijalo uznesenie č. 221/2017-7 a). Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 221/2017-7 b). Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 5: Záver
Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 18.10 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Zapísala: Mgr. Irena Marošová, v. r.

Ing. Michal Š v e n t o, v. r.
overovateľ

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

Miroslav B r t k o, v. r.
overovateľ

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Likavke dňa 21.08.2017
Overovatelia: Ing. Michal Švento, Miroslav Brtko
Strana 5 z 9

Prezenčná listina poslancov na zasadnutí OZ v Likavke
Priezvisko, meno, titul

Dátum: 21.08.2017

Brtko Miroslav

/

Brtko Peter, Mgr.

/

Hatala Vladimír, MVDr.

-

Homolová Edita, Ing.

/

Krížo Daniel

/

Mliečko Marián

-

Mravcová Mária

-

Pongráczová Daniela, Ing.

/

Švento Michal, Ing.

/

prítomný: /
ospravedlnený: -
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