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Zápisnica 

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke 

dňa 28.06.2017 

 

Starosta obce                                         Ing. Marián Javorka 

Hlavný kontrolór obce                          Mgr. Janka Pavlíková - ospravedlnená 

 

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

Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento 

Ospravedlnení: 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,  schválenie programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 

2. Kontrola uznesení 

3. Prenájom obecného majetku 

4. Návrh – VZN Obce Likavka o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na činnosť školských 

zariadení 

5. Voľba prísediacich pre Okresný súd Ružomberok 

6. Schválenie predloženia žiadosti o NFP na projekt „Znižovanie energetickej náročnosti 

materskej školy a školskej jedálne v Likavke“ a spolufinancovania tohto projektu 

7. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2017 

8. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.2.2017 do 1.6.2017 

9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017 

10. Informácie starostu obce 

11. Interpelácie poslancov 

12. Diskusia 

13. Záver 

Pred začiatkom rokovania obecného zastupiteľstva starosta obce udelil Cenu starostu obce 

- p. Mariánovi Buschbacherovi za 30. rokov trénerskej práce pri likavskom vzpieraní, 

dosiahnuté úspechy, rozvoj športu v obci a osobitný prístup k vedeniu mládeže našej obce a  

-  p. Martinovi Královenskému za reprezentáciu a propagáciu obce vo finále prestížnej súťaže 

Mister Infinity Beauty Par Exellenece 2017.  

 

K bodu č.1: Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Marián Javorka. Privítal 

prítomných a konštatoval, že rokovanie OZ v 7. volebnom období bolo riadne a včas zvolané 

v zmysle § 13 odst. 4/ písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov, je uznášania schopné, nakoľko je prítomná nadpolovičná 

väčšina poslancov a zároveň aj  3/5 väčšina poslancov. Starosta obce navrhol Ing. Michala 

Šventa za predsedu návrhovej komisie, p. Miroslava Brtka a Ing. Edita Homolovú za členov 
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návrhovej komisie. Starosta obce otvoril diskusiu k predloženému návrhu. Bez diskusie. 

Hlasovanie: 7-0-0.  

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

otvoril diskusiu k predloženému návrhu. Bez diskusie. Hlasovanie: 7-0-0.  

Za overovateľov zápisnice navrhol Mgr. Petra Brtka a p. Daniela Kríža. Starosta obce otvoril 

diskusiu. Bez diskusie. Hlasovanie: 7-0-0 

Starosta obce otvoril diskusiu k programu rokovania.  

Diskusia: 

Starosta obce navrhol presunúť bod č. 6 návrhu  programu rokovania OZ ako bod č. 2 a ďalšie 

body programu chronologicky prečíslovať. Starosta dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita 

Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

Starosta obce konštatoval, že návrh na zmenu programu rokovania OZ bol schválený. 

Starosta obce dal hlasovať o programe rokovania OZ. Hlasovanie: 7-0-0 

Programu rokovania po zmene bude nasledovný: 

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

zapisovateľa a overovateľov zápisnice,  schválenie programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 

2. Schválenie predloženia žiadosti o NFP na projekt „Znižovanie energetickej 

náročnosti materskej školy a školskej jedálne v Likavke“ a spolufinancovania tohto 

projektu 

3. Kontrola uznesení 

4. Prenájom obecného majetku 

5. Návrh – VZN Obce Likavka o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na činnosť 

školských zariadení 

6. Voľba prísediacich pre Okresný súd Ružomberok 

7. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2017 

8. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.2.2017 do 1.6.2017 

9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017 

10. Informácie starostu obce 

11. Interpelácie poslancov 

12. Diskusia 

13. Záver 

Návrhy  uznesení predložil Ing. Michal Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 205/2017-7 a). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela 

Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

OZ prijalo uznesenie č. 205/2017-7 b). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela 

Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

OZ prijalo uznesenie č. 205/2017-7 c). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela 

Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 2: Schválenie predloženia žiadosti o NFP na projekt „Znižovanie energetickej 

náročnosti materskej školy a školskej jedálne v Likavke“ 

Predkladateľ: starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo, že dňa 27.02.2017 vyhlásila 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný 
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program Kvalita životného prostredia Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok s nasledovnými identifikátormi: 

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov 

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 

Ďalej uviedol, že Obec Likavka prostredníctvom spoločnosti LeMur a VicTim, s.r.o., v tejto 

súvislosti vypracovala žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu: 

„Znižovanie energetickej náročnosti materskej školy a školskej jedálne v Likavke“, ktorú 

predloží na schválenie príslušnému riadiacemu orgánu. Súčasťou tejto žiadosti bolo i prijatie 

uznesení o schválení predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu 

projektu a o schválení výšky maximálneho celkového spolufinancovania uvedeného projektu 

zo strany Obce Likavka v sume 39.873,69 € z celkových oprávnených výdavkov 797.476,82 

€. Starosta otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Ing. Švento za finančnú komisiu odporučil predložený návrh schváliť. 

Mgr. Brtko sa pýtal na predpokladané časové obdobie realizácie projektu v prípade jeho 

schválenia riadiacim orgánom. 

Starosta obce odpovedal, že projekt by sa mohol realizovať v čase letných prázdnin v roku 

2018. 

Návrhy  uznesení predložil Ing. Michal Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 206/2017-7 a). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela 

Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

OZ prijalo uznesenie č. 206/2017-7 b). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela 

Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 3: Kontrola uznesení 

Predkladateľ: : S kontrolou uznesení zo zasadnutí OZ oboznámil prítomných starosta obce  

z písomnej správy hlavnej  kontrolórky a konštatoval, že od začiatku nového volebného 

obdobia bolo doposiaľ prijatých 204 uznesení obecného zastupiteľstva, z ktorých úloha 

uložená obecnému úradu uznesením č. 202/2017-7 bola splnená. 

Bez diskusie. 

Návrh  uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 207/2017-7. Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela 

Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 4: Prenájom obecného majetku 

Predkladateľ: starosta obce uviedol, že dňa 26.4.2017 OZ schválilo spôsob prenájmu 

a dočasnú prebytočnosť obecného majetku a to nebytových priestorov  o výmere 6 m
2
 

v budove Základnej školy v Likavke  s. č. 480, evidovanej na parcele CKN č. 2043/6, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 1167 

vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, o ktoré požiadala p. Mária 

Pečnerová, Tatranská cesta 154/28, 034 01 Ružomberok. Zámer Obce Likavka prenajať 

nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Likavka z dôvodov hodných osobitného zreteľa bol 

zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Obce Likavka  od 27.4.2017 do 12.5.2017. 

Ďalej uviedol, že obecné zastupiteľstvo  rozhoduje o prenájme uvedených obecných 

priestorov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Starosta otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Ing. Švento za finančnú komisiu odporučil prenájom schváliť.   

Návrh  uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 
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OZ prijalo uznesenie č. 208/2017-7. Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela 

Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 4: Prenájom obecného majetku 

Predkladateľ: starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou p. Veroniky Ondríkovej a p. 

Beaty Vrabkovej, obidve bytom Likavka č. 489, o prenájom časti nebytových priestorov 

o výmere 134  m
2
 v budove bývalej Reštaurácie v Likavke  s. č. 1000, evidovanej na parcele 

CKN č. 946/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Likavka, 

zapísanej na LV č. 1167 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom,  

na zriadenie cukrárenskej výroby. Starosta otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Ing. Švento sa pýtal na spolufinancovanie Obce Likavka pri rekonštrukcii uvedených 

priestorov. 

Starosta obce uviedol, že rekonštrukciu interiéru pre potreby zriadenia prevádzky budú 

žiadatelia financovať z vlastných zdrojov a o kompenzácii výdavkov, ktoré žiadatelia 

vynaložia na rekonštrukciu okien a vstupných dverí,  bude  rozhodovať obecné zastupiteľstvo. 

Poslanci ďalej diskutovali o predloženom návrhu bez pripomienok. 

Návrhy  uznesení predložil Ing. Michal Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 209/2017-7 a). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela 

Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

OZ prijalo uznesenie č. 209/2017-7 b). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela 

Pongráczová, Ing. Michal Švento)  

  

K bodu č. 4: Prenájom obecného majetku 

Predkladateľ: starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou spoločnosti AS creative, 

s.r.o., so sídlom Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, zastúpenej konateľom Ing. 

Richardom Koišom, MBA,  o prenájom časti nebytových priestorov o výmere 66,63 m
2
 

v budove bývalej Reštaurácie v Likavke  s. č. 1000, evidovanej na parcele CKN č. 946/3, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 1167 

vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, na skladovanie 

kateringových  a dekoračných materiálov určených pre poskytovanie kateringových 

a ostatných služieb, ktoré súvisia  so zabezpečovaním spoločenských akcií. Starosta otvoril 

diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanci diskutovali o predloženom návrhu bez pripomienok. 

Návrhy  uznesení predložil Ing. Michal Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 210/2017-7 a). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela 

Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

OZ prijalo uznesenie č. 210/2017-7 b). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela 

Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 5: Návrh – VZN Obce Likavka o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na činnosť školských 

zariadení 

Predkladateľ: starosta obce uviedol, že zvyšujúce sa náklady na prevádzku škôl a školských 

zariadení si vyžadujú potrebu prehodnotenia výšky príspevku zákonných zástupcov na 

čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa v MŠ a na činnosť ŠKD. Z tohto dôvodu 
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predložil návrh VZN, ktorý predstavuje zvýšenie príspevku rodičov na školský klub detí 

(ŠKD), ktorý bol vypracovaný po konzultácii s vedením ZŠ s MŠ. Ďalej konštatoval, že ŠKD 

v súčasnom školskom roku navštevuje 88 (v minulom školskom roku 81) prihlásených žiakov 

čo predstavuje až 34 % z celkového počtu žiakov školy v dennom štúdiu a až 72 % žiakov I. 

stupňa. ( naplnenosť ŠKD v Likavke je veľmi vysoká = najvyššia v okrese v rámci obecných 

škôl, čo je zároveň ukazovateľom kvalitnej práce a činnosti školského klubu a rovnako tak 

vysokého záujmu zo strany rodičov). Starosta obce oboznámil OZ s pripomienkami k návrhu 

VZN, ktoré boli doručené počas pripomienkového konania od zástupcu starostu Ing. Michala 

Šventa:  

1. v § 3 návrhu VZN  upraviť výšku príspevku zákonného zástupcu žiaka zo 6,00 € na 7,00 € 

2. doplniť text v § 3, ktorý bude ako bod 4) nasledovného znenia: 

„Príspevok v školskom klube detí sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do 

školského klubu detí na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu choroby alebo 

rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom“. Starosta otvoril diskusiu.  

Diskusia: 

Ing. Švento uviedol, že systém financovania školských klubov detí nie je legislatívne dobre 

nastavený a práve  z toho dôvodu bolo potrebné vykonať úpravu príspevku rodičov na činnosť 

ŠKD v návrhu VZN v navrhovanej sume. 

Poslanci diskutovali o predloženom návrhu bez ďalších pripomienok. 

Starosta obce dal hlasovať o doručených pripomienkach zástupcu starostu Ing. M. Šventa. 

Hlasovanie k pripomienke č. 1: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter Brtko, MVDr. Vladimír 

Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

Hlasovanie k pripomienke č. 2: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter Brtko, MVDr. Vladimír 

Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

Starosta obce konštatoval, že obidve pripomienky boli schválené. 

Návrh  uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 211/2017-7. Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela 

Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 6: Voľba prísediacich pre Okresný súd Ružomberok 

Predkladateľ: starosta obce predložil návrh na voľbu kandidátov: 

1. Karola Bachana, bytom Likavka č. 462 

2. Ing. Jozefa Magu, bytom Likavka č. 808 

3. Mgr. Janku Pavlíkovú, bytom Likavka č. 974 

za  prísediacich pre Okresný súd Ružomberok na volebné obdobie 2018-2021.  

Starosta otvoril diskusiu. 

Bez diskusie. 

Návrh  uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 212/2017-7. Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela 

Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 7: Zmena rozpočtu obce na rok 2017 

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

vykonaných rozpočtovými opatreniami (RO) č. 9,10/2017, 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. 10. Starosta ďalej uviedol, že v RO č. 10 je navrhnutá suma 

40.000,00 € na rekonštrukciu obecnej komunikácie na ul. Školskej.  
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Starosta predložil OZ aj kalkuláciu nákladov vo výške 214.264,49 € na výstavbu komunikácie 

pre nové rodinné domy na ulici Pod hradom, o ktorej OZ rokovalo na zasadnutí dňa 15.3.2017 

a otvoril diskusiu.  

Diskusia. 

Poslanci diskutovali o potrebe rekonštrukcie a výstavbe obecných komunikácií a zhodne 

vyjadrili podporu rekonštrukcii ulice Školskej. Starosta dal hlasovať o návrhu na 

rekonštrukciu ulice Školskej. 

Hlasovanie o návrhu starostu:  7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter Brtko, MVDr. Vladimír 

Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

Starosta obce konštatoval, že návrh na rekonštrukciu obecnej komunikácie na ulici Školskej 

bol schválený. 

Ing. Švento za finančnú komisiu vyjadril súhlas s ostatnými navrhovanými zmenami v RO. 

Návrhy  uznesení predložil Ing. Michal Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 213/2017-7 a). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela 

Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

OZ prijalo uznesenie č. 213/2017-7 b). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela 

Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

OZ prijalo uznesenie č. 213/2017-7 c). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela 

Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 8: Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.2.2017 do 1.6.2017 

Predkladateľ: starosta obce, z dôvodu neprítomnosti hlavnej kontrolórky obce Mgr. Janky 

Pavlíkovej, podal informácie z písomnej správy o výsledkoch kontroly o kontrolovanom 

subjekte -  Obecný úrad v Likavke, kde  boli vykonané nasledovné kontroly: 

- kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných 

noriem obce v oblasti použitia dotácií z rozpočtu obce u vybraných subjektov, ktorým boli 

dotácie poskytnuté v roku 2016, 

- kontrola zákonnosti, účinnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení 

a nakladaní s nehnuteľným majetkom Obce Likavka za rok 2016   a otvoril diskusiu. 

Diskusia. 

Poslanci sa kriticky vyjadril k nedostatkom zistených kontrolou vo vedení účtovníctva v OŠK 

Likavka. 

Starosta obce uviedol, že formálne nedostatky budú odstránené do budúceho rokovania OZ. 

Návrh  uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 214/2017-7. Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela 

Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 9: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017  

Starosta obce podal informácie o pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 

2017, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli  a na webovom sídle obce 1.6.2017. 

Bez diskusie. 

Návrh  uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 215/2017-7. Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela 

Pongráczová, Ing. Michal Švento) 
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K bodu č. 10: Informácie starostu obce 

Zoznam realizovaných aktivít: 

- Dokončenie rekonštrukcie atletického oválu v areáli ZŠ s MŠ Likavka, položenie 

zámkovej dlažby, zhotovenie a osadenie vstupnej brány na vstup k multifunkčnému 

ihrisku a vybudovanie schodiska so zábradlím k bočnému vchodu do budovy prvého 

stupňa ZŠ 

- Pokračovanie v štiepkovaní drevnej hmoty z jarného opilovania drevín 

- Kompletné pokosenie cintorína 

- Vybudovanie a osadenie žel. konštrukcie so sieťou na zachytávanie futbalových lôpt 

za severnou bránkou futbalového ihriska, dokončenie terénnych úprav pri plote pozdĺž 

ulice Za ihriskom 

- Zhotovenie a osadenie dverí na budove budúceho zberného dvora pri pekárni 

- Asfaltovanie výtlkov, prepadlín a súvislých plôch sieťových rozpadov vozoviek 

miestnych komunikácií 

- Obec podala objednávku na dodávku a montáž komponentov detského ihriska v areáli 

ZŠ s MŠ Likavka 

- Žiadosť o finančný príspevok vo výške 25.000 € z programu Európa pre občanov 

nebola podporená 

- Obec podala žiadosť o grant vo výške 1.500 € na doplnenie knižničného fondu 

miestnej knižnice  

- Obec podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 800.000 € na 

projekt „Znižovanie energetickej náročnosti materskej školy a školskej jedálne 

Likavka“ z prostriedkov Operačného programu Kvalita životného prostredia 

- Gmina Wilkowice – zmluvný partner obce Likavka získal nenávratný finančný 

príspevok z prostriedkov Programu cezhraničnej spolupráce na realizáciu troch 

workshopov zameraných na propagáciu tradičnej poľskej a slovenskej ľudovej hudby 

- Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu zameraná na uplatňovanie zákona 

o eGovernmente pri výkone verejných funkcií bola ukončená. NKÚ nezistil zásadné 

pochybenia. 

- Proces jednoduchých pozemkových úprav v lokalite Strážnik pokračuje. Bolo 

založené združenie vlastníkov, zvolené jeho predstavenstvo, ktoré sa zišlo zatiaľ dva 

krát. Je vypracovaný znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty upravovaných 

pozemkov. Úlohou obce ako investora úprav je dať vypracovať projektovú 

dokumentáciu na budúcu miestnu komunikáciu v tejto lokalite, od ktorej bude 

zhotoviteľ odvíjať práce na sceľovaní pozemkov a ich čo najefektívnejšom 

usporiadaní. 

- Spoločnosť Archív Tatry vykonala na obecnom úrade proces vyraďovania 

archivovaných spisov. Starosta obce následne prijal nový registratúrny plán a vnútornú 

smernicu o používaní pečiatok obce. 

- Starosta obce informoval o skutočnosti, že k 31.7.2017 končí platnosť pracovných 

zmlúv piatich zamestnancov obce, ktorých pracovné miesta boli vytvorené a dotované 

prostredníctvom projektov ÚPSVaR. V súčasnosti úrad práce ponúka minimum 

projektov na zriadenie pracovných miest. Prípadné predĺženie pracovných zmlúv bude 

financované výlučne z prostriedkov rozpočtu obce. 

Bilancia spoločenských aktivít: 

- 27.4.2017 – Rokovanie Ružomberského združenia mesta a obcí v Lipt. Lúžnej, kde sa 

zúčastnení venovali okrem iného príprave na celoslovenský snem ZMOS-u 
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a problematike systému vyrozumenia varovania obyvateľstva z vodného diela 

Liptovská Mara 

- 28.4.2017 – Sadenie májov – z dôvodu nepriaznivého počasia sa uskutočnilo vo 
vestibule KD

- 29.4.2017 – v telocvični ZŠ s MŠ Likavka sa uskutočnilo II. Kolo I. ligy mužov vo 
vzpieraní

- 29.4.207 – stretnutie geocacherov pro hradom Likava spojené s vyčistením jeho 
širokého okolia od odpadkov

- 3.5.2017 – rokovanie s konateľom spoločnosti Včela – Lippek o  možnosti výstavby 
bytového domu v areáli prevádzky tejto spoločnosti v Likavke

- 4.5.2017 – Slávnosť sv. Floriána – sv.omša a posedenie s hasičmi

- 7.5.2017 – v kostole sv. Juraja sa uskutočnil I. ročník Memoriálu Leopolda Šidu

- 10.5.2017 – účasť na Environmentálnom dni spoločnosti Mondi SCP, a.s.

- 16. - 17. 5. 2017 – športové dni žiakov našej školy a partnerskej školy z mesta Hlučín

- 17.5.2017 – slávnosť a kultúrny program ku Dňu matiek v sále KD Likavka

- 26.5.2017 – v areáli ZŠ s MŠ Likavka obec spoluorganizovala oslavy Dňa detí

- 29.5.2017 – valné zhromaždenie VSR, a.s. – schválenie účtovnej závierky a správy 
audítora

- 1.6.2017 – živý vstup do vysielania Rádia Regina na podporu a propagáciu DFF

- 3. – 4. 6. 2017 – 42. ročník Detského folklórneho festivalu, na ktorom okrem iných 
vystúpil i súbor Formani z partnerského českého mesta Slatiňany.

- 6.6.2017 – zasadnutie správnej rady OZ Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov –

prerokovanie úpravy štatútu a stratégie združenia

- 8.6.2017 – Schôdza členov Združenia separovaného zberu Lipt. Sliače. Združenie podá 

spoločnú žiadosť na Envirofond s cieľom získania dotácie na nákup domácich 
kompostovacích staníc

- 9.6.2017 – do obce zavítali účastníci tradičnej cyklojazdy Via Magna vedúcej z 

Tvrdošína do Šiah

- 13.6.2017 – Valné zhromaždenie OZ Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov – schválenie 
úprav štatútu a stratégie združenia

- 16.6.2017 – účasť na slávnostnom programe k 75. narodeninám folkloristu Mgr. 
Vladimíra Struhára

- 17.6.2017 – hokejbalový turnaj Likavka Cup – podujatie za obec zastrešil zástupca 
starostu Ing. Michal Švento

- 20.6.2017 – Rokovanie Ružomberského združenia mesta a obcí v Štiavničke –

prezentácia aktivít Okresného úradu najmä v súvislosti s procesom prípravy 
klientského centra, prezentácia aktivít Mestskej polície RK, informácie z rokovaní 
zastupiteľstva VÚC Žilina

- 24.6.2017 – 2. ročník futbalového dorasteneckého Memoriálu Róberta Sliackeho

- Starosta obce informoval o dvojnásobnom blokovaní ciest v meste Ružomberok a v 

našej obci za účelom poukázania na kritickú dopravnú situáciu v meste RK a okolí a na 

nečinnosť NDS pri výstavbe diaľničného úseku D1 Ivachnová – Hubová. V tejto 
súvislosti navštívil dňa 26.6.2017okres Ružomberok predseda Vlády SR p. Robert Fico 

a do dvoch týždňov bude zvolaný kontrolný deň stavby diaľničného úseku za účasti 

ministra dopravy. 

Starosta v súvislosti s konaním 42. ročníka Detského folklórneho festivalu poďakoval 

poslancom, ktorí sa zapojili do jeho príprav a realizácie za aktívnu pomoc a podporu. Ďalej 

prezentoval pripravované podujatia: 
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- 22.7.2017 – X. ročník Memoriálu vdp. Kornela Brtka 

- 4. – 6. 7. 2017 – cykloturistické podujatie Okolo Liptova 

- 26.8.2017 – V. Rozlúčka s letom 

Starosta obec otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanci diskutovali o podaných informáciách starostu. 

Návrh  uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 216/2017-7. Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela 

Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 11: Interpelácie poslancov  

Interpeláciu nepredložil nikto z prítomných poslancov. 

 

K bodu č. 12: Diskusia  

Starosta obce vyzval poslancov, aby diskutovali o pláne investičných aktivít na rok 2018. 

Z diskusie poslancov boli podané nasledovné návrhy: 

- rekonštrukcia obecných komunikácií D. Kráľovenskej a J. Bellu, rozdelená na dve etapy, 

- výstavba chodníka ku škole v úseku od križovatky s cestou I/59, po križovatku s ulicou 

Školskou, 

- výstavba verejného osvetlenia na ul. Pod hradom. 

Poslanci požiadali starostu obce o vypracovanie kalkulácie výdavkov na uvedené projekty do 

budúceho rokovania obecného zastupiteľstva. 

Starosta obce pripomenul investičný zámer Vodárenskej spoločnosti Ružomberok -  výstavbu 

inžinierskych sietí k plánovanej investičnej bytovej výstavbe v lokalite Strelnica, na ktorom 

by sa finančne podieľala i Obec Likavka. 

Poslanci navrhli tento investičný zámer v rokoch 2017 a 2018 nerealizovať. 

Starosta dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie o pozastavení investičnej aktivity Obce Likavka k IBV Strelnica  na roky 2017 

a 2018: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita 

Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

Ing. Švento upozornil  na breh potoka pri obecnom úrade, ktorý je potrebné spevniť a na 

nepokosenú trávu na Vŕšku. 

Mgr. Brtko poukázal na zarastený potok pri kostole a potrebu opílenia stromov pri rodinnom 

dome č. 1017. Ďalej tlmočil spokojnosť občanov s opravou výtlkov v obci.  

Starosta uviedol, že uvedenými návrhmi sa bude zaoberať. 

Návrh  uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

OZ prijalo uznesenie č. 217/2017-7. Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter 

Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela 

Pongráczová, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 13: Záver 

Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 20.40 hod. a poďakoval  všetkým prítomným  za účasť. 

 

 

Zapísala: Mgr. Irena Marošová, v. r. 

 

 

 

 

Mgr. Peter B r t k o, 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: 28.06.2017 

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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