OBEC LIKAVKA
Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke
dňa 27.02.2019
Starosta obce
Hlavný kontrolór obce

Ing. Marián Javorka
Mgr. Janka Pavlíková

Prítomní poslanci OZ: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak (od 16:53 hod.), Adrián Solár, Ing.
Michal Švento
Prizvaná: Mgr. Mária Slašťanová – 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. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
3. Návrh – Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Likavka
4. Návrh – Zmena Smernice č. 5/2008 o hospodárení s finančnými prostriedkami na
reprezentačné a propagačné účely, občianske obrady, slávnosti, kultúrne a športové
akcie obce Likavka
5. Dotácie z rozpočtu obce na rok 2019
6. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2018
7. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2019
8. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.12.2018 do 1.2.2019
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
10. Informácie starostu obce
11. Interpelácie poslancov
12. Rôzne
13. Záver
K bodu č. 1: Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Marián Javorka. Privítal
prítomných a konštatoval, že rokovanie OZ v 8. volebnom období bolo zvolané, v zmenenom
termíne ako bolo uvedené v plánovanom harmonograme zasadnutí obecného zastupiteľstva,
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 zdôvodnil zmenu termínu rokovania OZ.
Starosta obce navrhol MVDr. Vladimíra Hatalu za predsedu návrhovej komisie, p. Igora
Martona a p. Daniela Kríža 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. Adriána Solára a Ing. Michala Šventa. Starosta
obce otvoril diskusiu k predloženému návrhu. Bez diskusie. Hlasovanie: 8-0-0.
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Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu programu rokovania obecného
zastupiteľstva. Hlasovanie: 8-0-0. Starosta obce vyzval poslancov na predloženie
doplňujúceho alebo pozmeňujúceho návrhu k programu rokovaniu obecného zastupiteľstva.
Poslanci nepredložili žiadne návrhy.
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 za volebné obdobie 2014-2018 bolo prijatých 331
uznesení obecného zastupiteľstva, z ktorých vyplývali nasledovné úlohy:
Uznesenie č. 324/2018-7 bod e) – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo ukladá
obecnému úradu
1. zaslať schválené Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Likavka na Okresný úrad
v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky v Žiline, oddelenie územného plánovania,
Vysokoškolákov č. 8556/33B, 010 08 Žilina, opatrené doložkou (pečiatkou), na ktorej bude –
označenie schvaľovacieho orgánu, - číslo uznesenia a dátum schválenie, - odtlačok pečiatky,
meno oprávnenej osoby a podpis.
2. Vyhotoviť Registračný list (OSO ÚPP a ÚPD), ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení
sa doručí na Ministerstvo výstavby, dopravy a regionálneho rozvoja SR, Nám. Slobody č. 6.
P. O. BOX 100, 810 05 Bratislava. Uvedená úloha bola splnená.
Od začiatku nového volebného obdobia doposiaľ bolo prijatých 27 uznesení obecného
zastupiteľstva, z ktorých vyplývajú nasledovné úlohy:
Uznesenie č. 13/2018-8 bod c) – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo odporúča
obecnému úradu začať konanie vo veci usporiadania pozemku o výmere 161 m2, evidovaného
na parcele EKN 3267/221, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie
Likavka, zapísaného na LV č. 4145 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym
odborom, ktorý je vo vlastníctve p. Kataríny Dubovcovej a na ktorom je umiestnená budova
s č. 551, ktorá je vo vlastníctve obce Likavka, v zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 66/2009 Z.
z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré
prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Uvedená úloha sa začala plniť, o priebehu jej priebehu bude informovať
starosta obce.
Uznesenie č. 20/2018-8 b) - uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi
obce informovať o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov a odstránení príčin
ich vzniku vyplývajúcich z kontroly hlavného kontrolóra za obdobie od 1.11.2018 do
1.12.2018 na najbližšom plánovanom zasadnutí OZ. O prijatých opatreniach bude
informovať starosta obce.
Starosta obce podal prítomným vysvetlenie k Uzneseniu č. 13/2018-8 bod c), kde uviedol, že
v tejto veci prebiehajú procesy. Rokovanie stavebnej komisie sa neuskutočnilo z dôvodu
zistenia nových skutočností súvisiacich s nadobudnutím vlastníctva nehnuteľnosti, ktoré sú
predmetom uznesenia. Starosta obce zároveň informoval, že obci bola doručená predžalobná
výzva p. Dubovcovej, ktorá sa týkala z jej pohľadu protiprávneho užívania pozemku pod
budovou pošty, náhrady za poškodenie plota a odstránenia asfaltu pri rodinnom dome s č.
551. Výzva ďalej obsahovala žiadosť o poskytnutie informácie o titule nadobudnutia
vlastníctva parcely, na ktorej sa nachádza cesta III. triedy, vedúca popred RD č. 551.
Vzhľadom na závažnosť tejto problematiky obec požiadala o právnickú pomoc.
Poslanec Jozef Peniak vstúpil v čase 16:53 hod. do rokovacej miestnosti.
K Uzneseniu č. 20/2018-8 bod b) starosta obce uviedol, že predmetom kontroly boli náklady
vynaložené na vybudovanie verejného osvetlenia na ul. Pod hradom, kde došlo k niektorým
pochybeniam. Starosta obce vysvetlil poslancom okolnosti spojené so zadaním zákazky
a plnením súvisiacej zmluvy o dielo, predložil poslancom stavebníkom dodatočne doložené
dokumenty vyplývajúce zo zmluvy o dielo a informoval prítomných o prijatých opatreniach,
ktorými sú: prísne dodržiavanie všetkých náležitosti zmlúv o dielo a dôslednosť pri preberaní
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diela. K zmluve o dielo bol vypracovaný dodatok, ktorý odstránil niektoré nedostatky
pôvodnej zmluvy. Starosta uviedol, že k akýmkoľvek potrebe vyvolania zmien v stavebnom
procese resp. dokumentácii bude prizývať členov stavebnej komisie.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že aby sa podobná situácia už neopakovala, je
v budúcnosti potrebný skúsený a odborný stavebný dozor, ktorý vie aj niektoré veci
predvídať. V tomto prípade to bolo podcenené, nakoľko sa jednalo o jednoduchšiu stavbu.
Návrh uznesenia k bodu č. 1 predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 28/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) berie na vedomie
určenie zapisovateľky Mgr. Márie Slašťanovej
a overovateľov zápisnice Adriána Solára a Michala Šventa;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) volí
MVDr. Vladimíra Hatalu za predsedu návrhovej komisie,
p. Igora Martona a p. Daniela Kríža za členov návrhovej komisie;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
c) schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
Návrh uznesenia k bodu č. 2 predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 29/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
informácie o plnení uznesení obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 3: Návrh – Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Likavka
Predkladateľ: starosta obce oboznámil prítomných s návrhom Rokovacieho poriadku
Obecného zastupiteľstva obce Likavka, ktorý bol vypracovaný v zmysle § 12 ods.
11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe
aktuálnych potrieb obce Likavka. Do návrhu boli zapracované aktuálne zmeny všeobecne
záväzných právnych predpisov a aktualizované pravidlá rokovania OZ. Starosta obce otvoril
diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento sa aj za finančnú komisiu vyjadril, že sa stotožňuje s
predmetným návrhom rokovacieho poriadku, ktorý odporučil dodržiavať.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 30/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
schvaľuje
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Likavka.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
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K bodu č. 4: Návrh – Zmena Smernice č. 5/2008 o hospodárení s finančnými prostriedkami
na reprezentačné a propagačné účely, občianske obrady, slávnosti, kultúrne a športové akcie
obce Likavka
Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným návrh na zmenu Smernice č. 5/2008 v ktorej
doterajšom znení v Dodatku č. 3, čl. V, ods. 1, písm. a) je stanovená hodnota vecného daru pri
uvítaní dieťaťa do života v hodnote do 50 EUR. Predloženým návrhom by sa hodnota daru
zmenila na 150 EUR, ktorá by pozostávala z finančného daru 100 EUR a 50 EUR by bolo
určených na pamätnú plaketu, kvety a vecný dar. Navrhovaná zmena je rozpočtovaná
v schválenom rozpočte na rok 2019. Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento tlmočil názor finančnej komisie, ktorá sa s predloženým
návrhom stotožňuje, ale navrhuje predmetné finančné dary poskytovať vo forme poukážok na
drogériu a lieky.
Poslanec Igor Marton navrhol hlasovať o tom, či bude obec poskytovať finančný dar formou
poukážok alebo vo forme finančnej hotovosti.
Poslankyňa Ing. Edita Homolová sa opýtala, akou formou by boli spomínané poukážky
ošetrené a kde by sa dalo pomocou nich nakupovať. Ing. Homolová zároveň upozornila na to,
že v takomto prípade by mohlo dôjsť k upodozrievaniu z preferovania vybraných obchodných
prevádzok.
Poslanec Ing. Michal Švento odpovedal, že táto problematika sa dá riešiť aj formou
preplácania nákupov.
Poslanec MVDr. Vladimír Hatala uviedol, že stavia na zodpovednosti rodičov a podporuje
názor, že by mal byť rodinám vyplácaný dar vo forme finančnej hotovosti.
Starosta dal hlasovať o protinávrhu Ing. Michala Šventa, ktorý navrhol riešiť spomínaný
finančný dar formou poukážky. Hlasovanie: 4-5-0 (za: Daniel Krížo, Jozef Nemček, Adrián
Solár, Ing. Michal Švento, proti: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Igor Marton,
Marián Mliečko, Jozef Peniak).
Starosta obce uviedol, že v zmysle schváleného Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva obce Likavka neprijatím uvedeného protinávrhu bol prijatý pôvodný návrh.
Poslanec Ing. Michal Švento dodal, že poskytovanie finančného daru by malo byť ošetrované
darovacími zmluvami.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 31/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
schvaľuje
zmenu čl. V, ods.1, písm. a) Smernice č. 5/2008 o hospodárení s finančnými prostriedkami
na reprezentačné a propagačné účely, občianske obrady, slávnosti, kultúrne a športové akcie
obce Likavka v znení Dodatku č.3, ktorou sa mení výška limitu na poskytnutie finančného
a vecného daru pri uvítaní dieťaťa do života z hodnoty do 50 EUR na hodnotu do 150
EUR, pričom táto hodnota pozostáva z finančného daru v hotovosti 100 EUR a 50 EUR
na pamätnú plaketu, kvety a vecný dar.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 5: Dotácie z rozpočtu obce na rok 2019
Predkladateľ: starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťami o dotáciu z rozpočtu obce
od nasledovných subjektov: Obecný športový klub Likavka, Dedinská folklórna skupina
LIKAVA, eRko – HKSD, Územie Orava – Liptov, OZ Meteníci Likavka a DIZAJN, n. o.
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Názov žiadateľa
Obecný športový klub Likavka
Dedinská folklórna skupina Likava
eRko – HKSD, Územie Orava - Liptov
OZ Meteníci Likavka
Dizajn, n. o., Likavka
Spolu:

Poskytnutá
dotácia
v roku 2016
25 000
1 500
1 000
3 500
0
31 000

Poskytnutá
dotácia
v roku 2016
25 500
2 000
1 000
4 000
0
32 000

Poskytnutá
dotácia
v roku 2016
26 620
1 000
1 000
4 000
0
32 620

Žiadosť
o dotáciu
na rok 2019
30 350
1 000
2 500
6 000
1 900
41 750

Žiadatelia predložili žiadosti o dotáciu v požadovanom termíne aj s povinnými prílohami.
Žiadatelia Dedinská folklórna skupina LIKAVA, eRko - HKSD, Územie Orava – Liptov a OZ
Meteníci Likavka, ktorým bola poskytnutá dotácie v roku 2018 predložili vyúčtovanie
v stanovenom termíne. Obecný športový klub Likavka vyúčtovanie dotácie nepredložil
v stanovenom termíne a preto starosta obce podal prítomným poslancom informácie, ktorými
odôvodnil nestihnutie stanoveného termínu a zároveň opatrenia, ktoré boli vykonané, aby sa
podobná situácia už neopakovala. Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Igor Marton uviedol príklad, že v januári mal futbalový klub sústredenie,
ktoré nemal z čoho financovať a na základe toho sa opýtal, či by sa mohli žiadosti o dotácie
schvaľovať skôr.
Prítomní poslanci spolu so starostom viedli diskusiu, ktorej záverom bolo, že všetky subjekty
disponujú aj svojimi vlastnými príjmami a dotácia nie je určená na to, aby hradila všetky
výdavky. Preto sa také prípady, ako bol príklad, ktorý uviedol p. poslanec Marton, majú
hradiť z vlastných zdrojov.
Poslanec Ing. Michal Švento navrhol, aby sa futbalový klub zaviazal, že zorganizuje obidva
futbalové memoriály, ktoré sú uvedené v žiadosti o dotáciu.
Starosta ešte doplnil, že navýšenie dotácie v žiadosti oproti minulému roku pre futbalový
oddiel súvisí aj s plánovaným postupom klubu do vyššej ligy a pre vzpieračský oddiel
navýšenie dotácie súvisí s plánovanou súťažou a výdavkami na hosťujúceho pretekára, ktorý
robí klubu dobré meno. V rámci hokejbalového oddielu sa v žiadosti o dotáciu vyskytuje aj
položka na technické vybavenie ihriska (prístrešky na prekrytie priestoru striedačiek), ktorá
by v žiadosti o dotáciu formálne nemala byť.
Poslanci sa zhodne vyjadrili, že uvedené technické vybavenie ihriska môže byť zriadené
obcou a tým pádom sa dotácia pre hokejbalový oddiel o požadovanú sumu poníži.
Hlavná kontrolórka obce uviedla, že všetky subjekty v rámci OŠK hrajú súťaže okrem
hokejbalového oddielu, ktorý tým pádom nijako nereprezentuje obec.
Starosta obce uviedol, že v našich pomeroch neexistuje žiadna organizovaná hokejbalová liga
ale na druhej strane hokejbalisti organizujú príležitostné hokejbalové turnaje v rámci
okolitých obcí.
Poslanec Ing. Michal Švento na záver odporučil aby sa v budúcnosti v žiadostiach o dotáciu
presnejšie rozpisovalo na čo konkrétne a koľko financií budú jednotlivé športové oddiely
potrebovať.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu o ponížení dotácie pre hokejbalový oddiel
v rámci OŠK o 650 EUR, ktoré boli požadované na vybudovanie prestrešenia striedačiek na
ihrisku. Hlasovanie: 9-0-0.
Starosta obce dal následne hlasovať o ponížení celkovej dotácie pre OŠK zo sumy 30 350
EUR na sumu 29 700 EUR, ktoré je odôvodnené predchádzajúcim hlasovaním. Hlasovanie:
9-0-0.
Starosta obce ďalej predstavil prítomným žiadosť o poskytnutie dotácie pre Dedinskú
folklórnu skupinu LIKAVA a otvoril diskusiu k tomuto subjektu.
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Poslanec Ing. Michal Švento uviedol že finančná komisia odporúča schváliť požadovanú
sumu.
Hlavná kontrolórka obce uviedla, že vyúčtovanie poskytnutej dotácie za minulý rok bolo
v poriadku.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu poskytnúť Dedinskej folklórnej skupine LIKAVA
dotáciu vo výške 1000 EUR. Hlasovanie: 9-0-0.
Starosta obce ďalej predstavil prítomným žiadosť o poskytnutie dotácie vo pre eRko – HKSD,
Územie Orava - Liptov a otvoril diskusiu k tomuto subjektu.
Poslanec Ing. Michal Švento upozornil že dotácia má byť určená hlavne na činnosť a nie na
materiálno-technické zabezpečenie. Ďalej upozornil, že po minulé roky bola dotácia vo
veľkej miere vždy určená na organizáciu letného tábora. Letný tábor nebol minulý rok
zorganizovaný a preto finančná komisia navrhuje, aby sa na dnešnom rokovaní obecného
zastupiteľstva o predmetnej žiadosti nerokovalo. Zároveň poslanec Ing. Švento navrhuje, aby
žiadateľ vo svojej žiadosti spresnil a konkretizoval informácie ohľadom plánovaného letného
tábora a na základe toho by sa mohla jeho žiadosť prerokovať na nasledujúcom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
Hlavná kontrolórka obce uviedla, že vyúčtovanie poskytnutej dotácie za minulý rok bolo
odovzdané v poriadku a všetky financie z poskytnutej dotácie boli určené na činnosť.
Poslanec Igor Marton sa navrhol prerokovanie predmetnej žiadosti neodkladať a na dnešnom
rokovaní obecného zastupiteľstva hlasovať o poskytnutí dotácie v poníženej hodnote v sume
1500 EUR. P. Igor Marton dodal, že žiadateľ sa však musí zaviazať, že v tomto roku
zorganizuje aj spomínaný letný tábor.
Starosta dal hlasovať o návrhu poslanca Ing. Michala Šventa o odložení prerokovania žiadosti
eRka – HKSD, Územie Orava - Liptov na nasledujúce rokovanie obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: 2-7-0 (za: Adrián Solár, Ing. Michal Švento, proti: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak).
Poslankyňa Ing. Edita Homolová potvrdila, že eRko v Likavke počas minulého roka
zorganizovalo viacero akcií pre deti, na ktoré boli finančné prostriedky použité.
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu poslanca Igora Martona o poskytnutí dotácie pre
eRko – HKSD, Územie Orava – Liptov vo výške 1500 EUR s podmienkou zaviazania sa
zorganizovať letný tábor v r. 2019. Hlasovanie: 9-0-0.
Starosta obce ďalej predstavil prítomným žiadosť o poskytnutie dotácie pre občianske
združenie OZ Meteníci Likavka a otvoril diskusiu k tomuto subjektu.
Poslanec Ing. Michal Švento poznamenal, čím zároveň tlmočil aj názor finančnej komisie, že
súhlasí s poskytnutím dotácie v požadovanej výške, ale nakoľko v posledných rokoch má
predmetný klub tendenciu dotovať hlavne dospelých a na deti neostáva toľko financií, navrhol
túto skutočnosť s klubom vydiskutovať a tak docieliť, aby dotácia od obce bola určená hlavne
pre deti a mládež.
Hlavná kontrolórka obce uviedla, že vyúčtovanie poskytnutej dotácie za minulý rok bolo
odovzdané v čas a v poriadku.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu poskytnúť OZ Meteníci Likavka dotáciu vo výške 4000
EUR. Hlasovanie: 9-0-0.
Starosta obce na záver predstavil prítomným žiadosť o poskytnutie dotácie pre neziskovú
organizáciu DIZAJN, n. o., ktorá by bola určená na zorganizovanie podujatia Módny návrhár
2019 a k tomuto subjektu otvoril diskusiu.
Poslanec Igor Marton sa vyjadril, že v tomto prípade nesúhlasí s poskytnutím dotácie.
Poslanec Adrián Solár poznamenal, že výdavky určené na propagáciu spomínanej akcie, ktoré
sú uvedené v predmetnej žiadosti sú neprimerane drahé.
Poslanec Ing. Michal Švento sa za finančnú komisiu vyjadril, že tiež nesúhlasí s poskytnutím
dotácie pre tohto žiadateľa.
Poslankyňa Ing. Edita Homolová sa opýtala, či sa na spomínanej akcii vyberá vstupné.
Starosta obce uviedol, že sa jedná o komerčnú akciu.
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Poslanec Ing. Michal Švento poznamenal, že komerčné akcie by sa nemali podporovať.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu nepodporiť žiadosť o dotáciu žiadateľa DIZAJN, n. o.
Hlasovanie: 9-0-0.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 32/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného
nariadenia Obce Likavka o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 04/2017 pre
Obecný športový klub Likavka vo výške 29700 €;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného
nariadenia Obce Likavka o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 04/2017
pre Dedinskú folklórnu skupinu Likava vo výške 1000 €;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
c) schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného
nariadenia Obce Likavka o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 04/2017 pre
eRko – Hnutie kresť. spoločenstiev detí, Územie Orava – Liptov výške 1500 €;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
d) schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného
nariadenia Obce Likavka o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 04/2017 pre
OZ Meteníci vo výške 4000 €;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
e) neschvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného
nariadenia Obce Likavka o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 04/2017 pre
DIZAJN, n. o. Likavka.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, 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 2018
Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o predloženom rozpočtovom
opatrení č. 22/2018 (príloha zápisnice), ktoré bolo vypracované z dôvodov skutkového stavu
a ktorým sa upravujú bežné príjmy a výdavky pre ZŠ s MŠ Likavka na základe avíza
Okresného úradu Žilina a zosúladenia rozpočtu obce s rozpočtom ZŠ s MŠ Likavka.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento tlmočil názor za finančnú komisiu, ktorá nemá k predmetnému
rozpočtovému opatreniu žiadne výhrady.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
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Uznesenie č. 33/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
zmenu rozpočtu obce na rok 2018, rozpočtovým opatrením č. 22/2018.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 7: Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2019
Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o predloženom rozpočtovom
opatrení č. 1/2019 (príloha zápisnice), ktoré bolo vypracované z dôvodov skutkového stavu
a nevyhnutných potrieb obce. Starosta ďalej uviedol, že predmetné rozpočtové opatrenie je
podrobne rozpísané v dôvodovej správe a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento tlmočil názor finančnej komisie, ktorá apeluje na to, aby boli
finančné prostriedky určené na organizáciu podujatí čo najpresnejšie rozpočtované, a tak
nedochádzalo k častým zmenám rozpočtu.
Poslanec Adrián Solár sa vyjadril, že by bolo vhodné aby v predložených materiáloch, ktoré
podávajú informácie o organizácii plánovaného podujatia pri príležitosti 100. výročia od
založenia ochotníckeho divadla v obci Likavka boli výdavky na túto akciu presnejšie
zadefinované.
Starosta dodal, že predmetné podujatie počas jeho príprav postupne naberá nový rozsah
a s prihliadnutím na doterajšiu dlhoročnú nezaplatiteľnú činnosť divadelníkov v obci, je na
mieste vzdať im patričnú úctu aj takýmto spôsobom.
Starosta v zmysle schváleného Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Likavka
vyzval poslancov hlasovať o umožnení vystúpiť prítomným občanom na zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Hlasovanie: 9-0-0. Starosta dal slovo prítomným občanom.
P. Miroslava Raksová uviedla dôvody, prečo spomínanú akciu nebolo možné tak presne
narozpočtovať niekoľko mesiacov dozadu. Tieto dôvody vo veľkej miere súviseli hlavne s
tvorbou pamätnice, ktorá bude vytvorená pri príležitosti 100. výročia.
P. Jolana Magová doplnila, že za sto rokov, ako ochotnícke divadlo v obci pôsobí, bolo, čo sa
týka financovania, vždy samostatné. Teraz, pri organizácii tak významného podujatia, ako je
100. výročie vzniku ochotníckeho divadlo v obci Likavka, si divadelníci dovolili požiadať
obec o finančnú pomoc, nakoľko jediným zámerom je, aby bolo podujatie zorganizované na
dôstojnej úrovni, ktorú si patričné výročie vyžaduje.
Hlavná kontrolórka obce sa p. Raksovej opýtala, či na spomínané podujatie požiadali
o dotáciu aj zo Žilinského samosprávneho kraja, či bol spravený prieskum trhu k jednotlivým
nákladovým položkám a či dané podujatie bude dotované len z rozpočtu obce.
P. Raksová odpovedala že o dotáciu zo Žilinského samosprávneho kraja nežiadali, nebol
robený prieskum trhu a plánované podujatie si budú divadelníci financovať aj z vlastných
zdrojov.
Poslankyňa Ing. Edita Homolová vyjadrila svoj súhlas s podporením plánovaného podujatia
požadovanou sumou, nakoľko sa jedná o mimoriadnu udalosť.
Poslanec Ing. Michal Švento ešte doplnil, že finančná komisia odporučila schváliť všetky
položky zahrnuté v predmetnom rozpočtovom opatrení.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 34/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
schvaľuje
zmenu rozpočtu obce na rok 2019, rozpočtovým opatrením č. 1/2019 s doplnením o navýšenie
dotácie z bežných výdavkov rozpočtu obce.
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Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 8: Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.12.2018 do 1.2.2019
Mgr. Janka Pavlíková – hlavná kontrolórka obce podala v správe informácie o kontrolovanom
subjekte – Obecný úrad Likavka, kde boli za sledované obdobie vykonané dve kontroly
v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2019:
1. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri zverejňovaní
zápisníc zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Z uvedenej kontroly vyplýva, že v roku 2018 nebolo zverejnených 6 zápisníc zo zasadnutí
obecného zastupiteľstva, čím došlo k porušeniu povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 5
ods. 2 písm. b) a následne § 5 ods. 8 zákona o slobode informácií. Na základe zistených
skutočností predložila hlavná kontrolórka návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov
s lehotou do 02.02.2019.
2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2018 na Obecnom úrade v Likavke.
Touto kontrolou neboli zistené nedostatky.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Starosta obce predniesol prítomným správu k zisteným nedostatkom v ktorej priblížil niektoré
okolnosti nezverejnenia uvedených zápisníc a zároveň upozornil na fakt, že doteraz nebola
stanovená lehota, ktorou sa toto zverejňovanie zápisníc vymedzuje. Starosta obce zároveň
v správe uviedol aj vykonané opatrenia k odstráneniu nedostatkov.
Poslanec Ing. Michal Švento upozornil na dôležitosť zverejňovania zápisníc z obecného
zastupiteľstva a vyjadril nádej, že sa podobná situácia už nebude opakovať.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 35/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.12.2018 do 1.02.2019.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 9: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
Predkladateľ: Mgr. Janka Pavlíková – hlavná kontrolórka predstavila prítomným správu
o kontrolnej činnosti v ktorej zhodnotila celé svoje pôsobenie počas roka 2018.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 36/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Likavka za rok 2018.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 10: Informácie starostu obce
Všeobecné informácie:
- Možnosti čerpania finančných prostriedkov prostredníctvom pripravovaných výziev MAS
Dolný Liptov sú časovo neurčité, pretože MAS čaká na pokyn z Ministerstva
pôdohospodárstva na predloženie Harmonogramu výziev, ktorý musí byť ministerstvom
schválený. Potom sa spustí celý proces možného čerpania. Na ministerstve sa v rámci
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celej SR vyhodnocuje 112 MASiek. Optimistický odhad na vyhlásenie výziev – máj 2019.
3 mesiace budú mať obce na podanie žiadosti o nenávratné finančné príspevky na
oprávnené aktivity.
Obecná kronika sa niekoľko rokov nevedie. Starosta vykoná nápravu – určí zamestnanca
obce, ktorý z dostupných archívov, vydaných obecných novín, článkov na webovej
stránke, dostupnej fotodokumentácie a matričných záznamov kroniku spätne dopíše.
Vyhláška č. 31/2003 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v
znení č. 141/2015 Z. z. §1 ods. (1) hovorí, že v obci, v ktorej je viac ulíc alebo iných
verejných priestranstiev, má každá ulica názov. Súčasťou názvu ulice je slovo ulica alebo
označenie druhu iného verejného priestranstva. Pojednáva o tom aj § 2b a § 4 ods. 5,
písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, kde sa táto povinnosť upravujem
potrebou prijatia VZN.
Pred Vianocami bol vyhodnotený proces prieskumu trhu na dodávateľa komponentov pre
projekt WIFI pre teba v obci Likavka.
Bola podaná žiadosť o zmenu na projekt: „Znižovanie energetickej náročnosti budovy MŠ
a ŠJ v Likavke“ v súvislosti s potrebou vykonania zmien dispozičného usporiadania
priestorov MŠ paralelne s projektom znižovania energetickej náročnosti financovaného
z fondov EÚ.
Dodávateľsky bola riešená výmena kotla na vykurovanie a ohrev vody v budove OŠK.
V rámci procesov súvisiacich s projektom: „Znižovanie energetickej náročnosti budovy
MŠ a ŠJ v Likavke“ bolo realizované nasledovné: nafotenie objektov, vypracovanie
výročnej monitorovacej správy, korešpondencia k procesom VO a ich kontrole (zatiaľ
všetko bez pripomienok), zaslanie prvej žiadosti o platbu za projektovú dokumentáciu
a energetický audit, podpisy súvisiacich zmlúv a ich zverejňovanie vrátane zmluvy o dielo
so spoločnosťou Bala, s.r.o. Šamorín + 2 prac. stretnutia s týmto zhotoviteľom
k nastaveniu termínov jednotlivých etáp výstavby a koordinácii prác.
V rámci procesov zmeny dispozičného riešenia MŠ a jej skapacitnenia bolo vykonané
nasledovné: úpravy finálnej verzie dispozičného riešenia MŠ, určenie PHZ na projektovú
dokumentáciu skapacitnenia MŠ, rodičovské združenie, pomoc od mesta Ružomberok
ohľadom dočasného umiestnenia detí riešená jednaním u primátora, viceprimátora,
vedúceho odboru školstva, obhliadka MŠ Hrabovská cesta – dve triedy k dispozícii, jedna
zariadená, druhá vyžaduje drobné úpravy a dorobenie sociálnych zariadení.
Stále vypuklejší je problém s voľným pohybom psov v obci – došlo k útoku na poštárku,
pri škôlke na deti – opatrenia: oznam na stránke, v rozhlase, pohovor s majiteľom
útočiaceho psa.
Na obec bola doručená predžalobná výzva p. Dubovcovej na vyriešenie užívania
pozemkov obcou, ktoré sú v jej vlastníctve spojená s žiadosťami o poskytnutie informácií
o prevode vlastníckych práv k pozemkom v blízkosti nehnuteľnosti v jej vlastníctve na
obec – obec koná, lustruje tituly nadobudnutia, kúpno-predajné zmluvy v archíve na
obecnom úrade, na katastri, v štátnom archíve – pracovisko Archív Liptovský Mikuláš,
poskytuje informácie v zmysle infozákona – právnu pomoc poskytuje JUDr. Jozef Uličný
Pripravujeme projekty: Havarijný stav šatní a sociálnych zariadení telocvične ZŠ s MŠ
Likavka – rozpočtované náklady 90.000 € a detské ihrisko s max. dotáciou 13.000 € na
projekt – rozpočet vyhovujúceho ihriska je 14.123 € s dopravou a montážou.
Neúspešné projekty: prístavba hasičskej zbrojnice – prišlo oficiálne vyrozumenie
s odôvodnením zamietnutia žiadosti a dotácia na elektromobil do obce – informácia
o neúspešnosti len cez internetový portál vyhlasovateľa výzvy.
Živé projekty: zberný dvor, vyhodnotenie projektu sa podľa aktuálnej informácie
Ministerstva životného prostredia SR vzhľadom na vysoký počet žiadostí podaných
v prvom a druhom kole, odkladá, Znižovanie energetickej náročnosti budovy MŠ a ŠJ v
Likavke, opäť sa podá projekt na prístavbu hasičskej zbrojnice.
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Príprava vlastných projektov prebieha formou prieskumu nákladov potrebných na ich
realizáciu: rozšírenie kamerového systému na ihrisko OŠK (4.000 €), rekonštrukcia
Mozyesovej ulice (45.000 €), rekonštrukcia časti ulice Pod Paračkou (14.400 €),
modernizácia a dobudovanie sociálnych zariadení vo vstupe do KD (22.300 €) – odhad
bez podrobnejšieho výkazu výmer
Starosta oboznámil poslancov s výškou prostriedkov v rezervnom fonde po vykonaní
účtovnej závierky, pričom je potrebné prezentovaný stav znížiť o náklady na zazmluvnené
dokončenie ulice Pod hradom. Spolu s prostriedkami z príjmov z podielových daní,
ktorých prognóza je pozitívnejšia, než odhadnutá v prijatom rozpočte obce, by prostriedky
fondu mali stačiť na stavebné úpravy súvisiace so skapacitnením a zmenou dispozície
materskej školy.

Bilancia technických a investičných aktivít v obci
- opilovanie vŕb pri pekárni a stromov pri bytovke 957, štiepkovanie opílenej hmoty
- položenie dlažby po oprave toalety na obecnom úrade
- spílenie dvoch stromov v havarijnom stave pri telocvični a štiepkovanie opílenej hmoty
- zimná údržba ciest a chodníkov + cintorín
- odpratávanie snehu zo strechy KD
- vyprázdňovanie odpadu z odpadkových košov po obci
- výmena listového pera a zváranie kabíny na vozidle LIAZ
- výroba a preloženie britu na snežnom pluhu
- vymaľovanie divadelnej miestnosti v priestoroch KD
- dosýpanie výtlkov na miestnych komunikáciách
- oprava traktora Zetor – výmena piestu na hydraulike a ložiska na prednom kolese
- asistovanie pri zbere odpadu – presúvanie KUKA nádob
- spílenie stromu v havarijnom stave na cintoríne, opilovanie drevín pri dome smútku,
štiepkovanie opílenej hmoty
- osadenie vo vlastnej réžii vyrobeného zábradlia pri obecnom úrade
Bilancia spoločenských podujatí a pracovných aktivít starostu
- 4.1. – stretnutie na Mestskom úrade Ružomberok k postupu prác na úseku D1 – zaujímali
sme sa o stav plnenia opatrení prijatých v záverečnom stanovisku k správe o hodnotení
vplyvov na životné prostredie (nasvietenie priechodov pre chodcov, chodníky popri ceste,
protihlukové steny, regulácia potoka, obchvat Likavky, ...)
- 12.1. – maškaráda na ľade
- 13.1. – na bežkách okolo Likavky
- 16.1. – prvé rokovanie Združenia mesta a obcí okresu Ružomberok – spoločenský
charakter
- 18.1. – Okresný úrad Žilina – odbor výstavby a územného plánovania – odovzdaný
čistopis Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN obce Likavka a registračný list – výstup z kontroly zo
strany Okresného úradu Žilina ešte nemáme
- 27.1. – výročná členská schôdza ZO Slovenského zväzu chovateľov
- 29.1. – stretnutie na Mestskom úrade Ružomberok po zaujatí jednotného postoja k DÚR –
zmeny stavby D1
- 30.1. – výberové konanie na Obecnom úrade Likavka - úsek daní a poplatkov - 10 adeptov
/ 8 účastníkov - Mgr. M. Žerebáková bola prijatá do zamestnaneckého pomeru
- 30.1. – KDAH – konfrontácia požiadaviek Mesta Ružomberok a dotknutých obcí
ohľadom napojenia D1 na R1 v Ivachnovej v kontexte s DÚR – za účasti investičného
riaditeľa NDS p. Hájka
- 31.1. – Slovenská správa ciest - Žilina - rekonštrukcia mostného objektu nad domovom
sociálnych služieb – dôjde k zbúraniu pôvodného objektu a vybudovaniu novej stavby,
počas prác bude doprava presmerovaná na jednopólový dočasný most s nosnosťou 40 t,
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dopravný tok bude regulovaný dynamickou svetelnou signalizáciou, realizácia min. za 2
roky, rozsah prác - 1 rok
2.2. – požiar v stolárskej dielni – príčina: poškodený spoj na odvode spalín
4.2. – stretnutie pri Hubertuse ohľadom stúpania spodnej vody – účastníci: Obec Likavka,
Združenie Čebrať a Správa povodia horného Váhu – kapacita jedného dočasného
premostenia bola výrazne znížená, závada už je odstránená
6.2. – porada riaditeľov základných škôl v pôsobnosti Školského úradu Likavka (zúčastnil
sa aj poslanec Ing. Michal Švento)
9.2. – výročná schôdza ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
11.2 – školenie k novele zákona o odpadoch v Liptovskej Sielnici. Hlavný výstup:
poplatok za uloženie zmesového odpadu od 1.3. závisí od percenta vytriedenia
separovaných zložiek. Vypočítaná hodnota je 41,43 %, t. zn., že poplatok bude v r. 2019 7,- €, v r. 2020 – 12,- € pri súčasnom percente vytriedenia, do 1.3. to bolo 5,04 €
7.2. – dolaďovanie aplikácie Lepšia obec na Obecnom úrade Likavka, čoskoro bude
spustená do ostrej prevádzky
14.2. – zasadnutie Združenia mesta a obcí okresu Ružomberok (RZMO) na Mestskom
úrade v Ružomberku – prebehli voľby predsedu, predsedu a rady RZMO, zástupcov
samosprávy na ÚPSVaR a RVC a v orgánoch VSR, a. s. na najbližšie 4 roky. V máji 2019
sa uskutoční volebný snem ZMOSu v Bratislave
15.2. – členská schôdza OZ OŠK Likavka – zvolené orgány združenia na obdobie 4 rokov
– predsedníčka správnej rady - Daniela Bubniaková
20.2. – na obecnom úrade sa konalo úvodné stretnutie zapisovateliek a členov okrskových
volebných komisií pre voľby prezidenta SR
21.2. – Dopravoprojekt, a. s. predstavil návrh trasy R3 s napojením na D1 v Likavke –
odhadovaný termín realizácie r. 2035.
21.2. – účasť na koncerte Jozefa Ivašku v Synagóge v Ružomberku na základe jeho
pozvania
22.2. – členská schôdza Klastra Liptov – voľby orgánov na 4 roky, večer účasť na
výročnej členskej schôdzi ZO Slovenského zväzu záhradkárov Likavka
Účasť na plesoch a spoločenských podujatiach v rámci plesovej sezóny v obci Likavka

V najbližšej dobe sa uskutoční:
11.3. v sále Kultúrneho domu Likavka – hovor s ľudom k postupu prác na budovaní
diaľničného úseku D1 v našej obci – iniciátorom je NDS – starosta vyzval poslancov OZ
k účasti na podujatí
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento sa vyjadril k problematike nepísania kroniky v obci a odporučil
aby sa s tým čím skôr začalo a aby túto činnosť vykonával vyškolený človek.
Poslanec Ing. Michal Švento sa ďalej opýtal na referencie spoločnosti BALA, a.s. a kto bude
vykonávať stavebný dozor v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou materskej školy.
Starosta obce odpovedal, že si spoločnosť preveril u subjektov, ktorým spoločnosť
poskytovala rovnaké plnenie. Stavebný dozor bol zazmluvnený na základe verejného
obstarávania, je to oprávnený náklad a vykonáva ho firma ABNKA, s.r.o.
Poslanec MVDr. Vladimír Hatala sa opýtal, či rekonštrukcia cesty na ul. Dariny Kráľovenskej
je už dokončená a či sa plánuje riešiť problematická situácia okolo kanalizácie pri
železničnom priecestí.
Starosta odpovedal, že kanalizácia nebola predmetom projektu pretože sa nachádza na štátnej
ceste a na ulici sa bude ešte pokračovať v zmysle uzavretej zmluvy o dielo.
Poslanec Igor Marton sa opýtal, či sa budú meniť po označení ulíc aj občianske preukazy
a čísla domov.
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Starosta odpovedal, že čísla domov sa meniť nebudú ale označovanie ulíc v obci prinesie
veľké zmeny, ktoré zahŕňajú výmeny občianskych preukazov, zmeny sídiel firiem, s tým
súvisiace zmeny pečiatok, listín, záznamov v katastri nehnuteľnosti a mnohé ďalšie, čo
predstavuje náročný a dlhodobý proces.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 37/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
informácie starostu obce.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 11: Interpelácie poslancov
Interpeláciu nepredložil nikto z prítomných poslancov.
K bodu č. 12: Rôzne
Predkladateľ: starosta obce oboznámil prítomných s návrhom na udelenie Ceny obce Likavka
pre p. Jolanu Magovú a p. Miroslavu Raksovú, pri príležitosti 100. výročia založenia
ochotníckeho divadla v Likavke. Starosta obce otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 38/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) berie na vedomie
návrh starostu obce na udelenie Ceny obce Likavka pre p. Jolanu Magovú a p. Miroslavu
Raksovú, pri príležitosti 100. výročia založenia ochotníckeho divadla v Likavke;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) schvaľuje
vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 písm. o) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, čl. 26 ods. 1, písm. b) Štatútu
obce Likavka a čl. V ods. 1 písm. b) Smernice č. 5/2008 o hospodárení s finančnými
prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely, občianske obrady, slávnosti, kultúrne
a športové akcie obce Likavka, udelenie Ceny obce Likavka, pri príležitosti 100. výročia
založenia ochotníckeho divadla v Likavke, p. Jolane Magovej za dlhoročnú aktívnu prácu
herečky od roku 1968 a organizovanie ochotníckeho divadla v obci Likavka;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
c) schvaľuje
vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovení § 11 ods. 4 písm. o) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, čl. 26 ods. 1, písm. b) Štatútu
obce Likavka a čl. V ods. 1 písm. b) Smernice č. 5/2008 o hospodárení s finančnými
prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely, občianske obrady, slávnosti, kultúrne
a športové akcie obce Likavka, udelenie Ceny obce Likavka, pri príležitosti 100. výročia
založenia ochotníckeho divadla v Likavke, p. Miroslave Raksovej dlhoročnú aktívnu prácu
herečky od roku 1994 a organizovanie ochotníckeho divadla v obci Likavka.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 12: Rôzne
Predkladateľ: starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou žiadateľky p. Veroniky
Ondríkovej, so sídlom Likavka č. 489, o prehodnotenie a úpravu výšky nájomného za
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prenajaté priestory v budove bývalej Reštaurácie v Likavke súp. číslo 1000, ktoré využíva na
prevádzkovanie cukrárenskej výrobne. Starosta obce navrhol Obecnému zastupiteľstvu obce
Likavka neschváliť túto žiadosť o započítanie nákladov na vodoinštaláciu a elektroinštaláciu
s nákladmi na nájomné, nakoľko v budove sídli aj iný subjekt, ktorý taktiež realizoval
stavebné úpravy a boli mu započítané len náklady na výmenu okien. Starosta obce otvoril
diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Igor Marton navrhol postupovať rovnako, ako sa postupovalo v minulosti pri
podobnom prípade, a teda nezapočítavať náklady na vodoinštaláciu a elektroinštaláciu do
výšky nájomného.
Ing. Michal Švento tlmočil názor finančnej komisie, ktorá tiež neschvaľuje predmetnú
žiadosť.
Poslanec Adrián Solár sa vyjadril k predloženým bločkom od žiadateľa, ktoré sú ťažko
preukázateľné a v prípade kontroly by niektoré veci nesedeli.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 39/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) prerokovalo
žiadosť Veroniky Ondríkovej, so sídlom Likavka č. 489, o prehodnotenie a úpravu výšky
nájomného za prenajaté priestory v budove bývalej Reštaurácie v Likavke súp. číslo 1000,
ktoré využíva na prevádzkovanie cukrárenskej výrobne;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) neschvaľuje
nájomcovi Veronike Ondríkovej, Likavka č. 489, 034 95, IČO 51 921 448, ktorá je nájomcom
nebytového priestoru o výmere 134 m2, nachádzajúceho sa na prízemí budovy bývalej
reštaurácie v Likavke súp. č. 1000, započítanie ďalších nákladov vynaložených na
zhodnotenie objektu.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 12: Rôzne
Poslanec Igor Marton navrhol zriadiť na obecnom cintoríne vežu so zvonicou.
Starosta obce odpovedal, že bude potrebné zistiť finančné náklady tohto zámeru a následne ho
zahrnúť do rozpočtu a dal hlasovať o predloženom návrhu. Hlasovanie: 9-0-0.
Poslanec Igor Marton ďalej poznamenal, že na cintoríne už postupne dochádzajú hrobové
miesta a bude potrebné sa zamyslieť nad tým, akým spôsobom sa bude pochovávať v novej
časti cintorína, aby bol v tom systém.
Starosta obce odpovedal, že bude potrebné vypracovať štúdiu hrobových miest nového
cintorína.
Poslanec Igor Marton ďalej prezentoval svoj názor, že sedadlá v posuvnom hľadisku v sále
kultúrneho domu pomaly strácajú na význame, nakoľko sa počas roka už len veľmi málo
využívajú, zavadzajú a zbytočne zaberajú priestor na svadbách, plesoch a iných akciách.
Starosta obce navrhol aby bola vypracovaná analýza využiteľnosti hľadiska v kultúrnom
dome a zverejnená anketa na stránke obce, ktorá by reflektovala názory obyvateľov Likavky
na danú problematiku.
Poslanec Igor Marton reagoval na problém s odhŕňaním ciest v obci, ktorý pretrvával cez
zimné obdobie a navrhol využívať dvoch zamestnancov obce, ktorí by sa v čase sneženia
striedali a cesty sa tak častejšie odhŕňali.
Starosta obce reflektoval, že došlo k niekoľkým pochybeniam už hneď na začiatku, ako prišlo
prvé veľké sneženie a na základe toho tento problém pretrvával počas dlhšieho obdobia
s hustým snežením, hoci už boli zapracované nápravy.
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Poslanec Adrián Solár navrhol, že by pri odhŕňaní ciest mohli pomáhať aj likavskí hasiči, aby
toho nebolo na jedného zamestnanca v čase permanentného sneženie veľa.
Poslanec Adrián Solár ďalej navrhol zakúpiť na traktor predný pluh ktorý pracuje oveľa
efektívnejšie ako zadný, s ktorým sa v súčasnosti pri zimnej údržbe ciest pracuje a tiež
predniesol návrh na zamyslenie sa nad zakúpením multifunkčného malého traktora, ktorý by
bol využiteľný v zime na odhŕňanie snehu a posýpanie a na jar na zametanie ciest.
Poslanec Jozef Peniak navrhol doplniť jeden kontajner na plasty na ulici Pod hradom,
nakoľko kontajnery v tejto časti obce sú permanentne preplnené a ďalej navrhol, tieto
kontajnery nejakým spôsobom oplocovať, nakoľko ich vo veľkej miere využívajú rôzni
podnikatelia z okolia, ktorí ich zapĺňajú odpadom zo svojej podnikateľskej činnosti.
Starosta obce odpovedal, že je priklonený tejto myšlienke a v tomto smere je potrebné niečo
podniknúť, ale nakoľko ostrovčeky, na ktorých sú umiestnené kontajnery na triedený odpad,
nie sú na obecnom pozemku, obec tam nemôže vybudovať nejaké oplotenie.
Poslanec Jozef Peniak ďalej navrhol pouvažovať nad obnovením priestorov v bývalej
reštaurácii v kultúrnom dome, ktoré by z časti mohli využívať folkloristi na stretávanie a na
zriadenie obecného múzea a z ďalšej časti by mohli byť vybudované klubové priestory na
stretávanie sa likavskej mládeže.
Poslanec Marián Mliečko upozornil na rozsiahle nánosy blata a veľké množstvo výtlkov na
ceste I/59 v úseku pri bývalej reštaurácie Hubertus.
Poslanec Jozef Nemček upozornil, že na Hviezdoslavovej ulici nie je zberná nádoba na sklo.
Starosta uviedol, že ľudia z tej časti ulice sa sťažovali na hluk a preto sa táto nádoba na sklo
umiestnila z druhej strany kultúrneho domu. Tento problém by sa mal riešiť tiež vnútornými
kontajnermi.
Poslanec Jozef Nemček ďalej upozornil na veľké množstvo injekčných striekačiek s ihlami,
ktoré sú porozsýpané na strelnici a pri bani nad ulicou Silvestra Nemčeka.
Poslankyňa Ing. Edita Homolová sa opýtala, kedy sa bude zametať posypový materiál z ciest,
nakoľko ľudia si to už postupne začínajú zametať a vyhadzovať to do kontajnerov na
komunálny odpad.
Starosta obce odpovedal, že chodníky sa už zametajú a cesty sa začnú zametať v priebehu
niekoľkých dní, ako náhle sa skončia práce na štiepkovaní.
Poslankyňa Ing. Edita Homolová upozornila na podnet od občanov na ulici J. Hollého, ktorí
majú po vybudovaní chodníka na ich ulici utopené predzáhradky a pýtajú sa na finančnú
náhradu od obce.
Starosta obce odpovedal, že ich majú vybudované na obecnom pozemku, čo predstavuje
zákonný rozpor a preto na finančnú náhradu nie je nárok.
Poslankyňa Ing. Edita Homolová ďalej upozornila na častý výskyt jelenej a srnčej zvery
v lokalite popri ceste I/59 smerom z Ružomberka do obce Likavka a navrhla tento problém
riešiť dopravnou značkou upozorňujúci na častý výskyt zvery.
Poslanec Jozef Peniak tiež upozornil na výskyt zvery aj na obecnom cintoríne a preto navrhol
niektoré miesta cintorína osvetliť senzorovým typom osvetlenia.
Poslanec Ing. Michal Švento upozornil na neporiadok a stavebný materiál pri zástavke
Likavka - rázcestie.
Poslanec Adrián Solár ako predseda komisie pre školstvo, kultúru, šport a voľnočasové
aktivity poďakoval všetkým členom komisie, ktorí sa podieľali na príprave obecného plesu
a zároveň predstavil prítomným vypracované zápisnice z príprav a vyhodnotenia obecného
plesu. Ďalej p. poslanec Solár navrhol vykonať kontrolu príjmov a výdavkov obecného plesu
nakoľko na základe vyúčtovania uvádza, že obec bola v tomto prípade stratová.
Starosta obec uviedol, že financie na zorganizovanie obecného plesu nepochádzajú z rozpočtu
obec Likavka a preto považuje navrhovanú kontrolu za neopodstatnenú, lebo presahuje
kontrolné kompetencie.
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Poslanec Adrián Solár ďalej navrhol obecnému úradu do najbližšieho obecného zastupiteľstva
vypracovať nové Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Likavka
a členov komisií.
Poslanec Adrián Solár ďalej navrhol zrušiť obednú prestávku na obecnom úrade, prípadne
zabezpečiť prestriedanie zamestnancov obecného úradu počas obednej prestávky tak, aby sa
jednotlivé agendy mohli vybavovať počas celej pracovnej doby.
Poslanec Adrián Solár sa opýtal či pracovníčka na stavebnom úrade môže vykonávať aj
stavebný dozor.
Starosta obce odpovedal, že zamestnankyňa obecného úradu nemá potrebné vzdelanie
k vykonávaniu stavebného dozoru.
Návrh uznesení predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 40/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
navrhuje
obecnému úradu do najbližšieho obecného zastupiteľstva vypracovať nové Zásady
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Likavka a členov komisií.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
Uznesenie č. 41/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
žiada
hlavnú kontrolórku obce Likavka o výkon kontroly finančnej bilancie obecného plesu.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
Uznesenie č. 42/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
diskusné príspevky.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 13: Záver
Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 21:50 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Zapísala: Mgr. Mária Slašťanová

Adrián S o l á r
overovateľ

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

Ing. Michal Š v e n t o
overovateľ
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Prezenčná listina poslancov na zasadnutí OZ v Likavke

Priezvisko, meno, titul

Dátum: 27.02.2019

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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