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Zápisnica 

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke 

dňa 14.02.2023 
 

Starosta obce                                         Ing. Marián Javorka 

Hlavný kontrolór obce                          Mgr. Janka Pavlíková  

 

Prítomní poslanci OZ: Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, Jozef Nemček, Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko 

Ospravedlnení: MVDr. Vladimír Hatala, Igor Marton, Adrián Solár, Mgr. Janka Pavlíková 

Prizvaná: Mgr. Mária Šlašťanová – ref. OcÚ 

Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Návrh programu rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov 

zápisnice 

2. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 

3. Prevod obecného majetku 

4. Verejná obchodná súťaž na nájom pozemkov vo vlastníctve obce 

5. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra 

6. Zmena rozpočtu obce Likavka na rok 2023 

7. Dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 

8. Schválenie spolufinancovania na projekt Zberný dvor Likavka 

9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022 

10. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.12.2022 do 

01.02.2023 

11. Informácie starostu obce 

12. Interpelácie poslancov 

13. Rôzne 

14. Záver 

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

prítomných a konštatoval, že rokovanie OZ v 9. volebnom období bolo zvolané v zmysle § 13 

odst. 4/ písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov a je uznášania schopné, nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov.  

Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie: 6-0-0. Starosta obce vyzval poslancov na predloženie doplňujúceho alebo 

pozmeňujúceho návrhu k programu rokovaniu obecného zastupiteľstva. Poslanci nepredložili 

žiadne návrhy. Starosta obce navrhol Ing. Michala Šventa za predsedu návrhovej komisie, Mgr. 

Romana Vrabka a p. Jozefa Nemčeka za členov návrhovej komisie. Starosta obce otvoril 

diskusiu k predloženému návrhu. Bez diskusie. Hlasovanie: 6-0-0.  

Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Máriu Slašťanovú – ref. OcÚ. Za overovateľov 

zápisnice určil poslancov p. Daniela Kríža a PaedDr. Renátu Mudičkovú. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 30/2023 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 
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a) schvaľuje 

program rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke; 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

b) volí 

Ing. Michala Šventa za predsedu návrhovej komisie,  

Mgr. Romana Vrabka a p. Jozefa Nemčeka za členov návrhovej komisie; 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

c) berie na vedomie 

určenie zapisovateľky Mgr. Márie Slašťanovej 

a overovateľov zápisnice p. Daniela Kríža a PaedDr. Renátu Mudičkovú. 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

 

K bodu č. 2: Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 

O plnení uznesení obecného zastupiteľstva informoval prítomných miesto hlavnej kontrolórky 

starosta obce a konštatoval, že od začiatku nového volebného obdobia bolo doposiaľ prijatých 29 

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. 

Právny zástupca obce podal žalobu na príslušný súd a súd vytýčil termín pojednávania na 

13.03.2023. 

Uznesenie č. 291/2021-8 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Likavka. V zmysle uvedeného uznesenia lehota na 

vykonanie zmien v nájomných zmluvách bola do 1.1.2022. Kontrolou bolo zistené, že dodatky 

k nájomným zmluvám v zmysle zmien zásad a v zmysle predmetného uznesenia doposiaľ neboli 

zrealizované. Starosta obce doplnil, že dodatky k zmluvám boli spracované, aktualizovala sa 

výška zálohových platieb a budú predložené na podpis.  

Uznesenie č. 379/2022-8 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo žiada Obecný úrad 

v Likavke, aby všetky zápisnice z komisií pri OZ v Likavke boli zverejnené na webovej stránke Obce 

Likavka. Uvedené uznesenie bolo zmenené uznesením č. 381/2022-8 bod b) na znenie: Obecné 

zastupiteľstvo Obce Likavka žiada, aby všetky zápisnice z komisií pri OZ od začiatku volebného 

obdobia v roku 2018 boli zverejnené na webovej stránke obce Likavka do 15 pracovných dní od 

prijatia tohto uznesenia a následné zápisnice do 15 pracovných dní od konania zasadnutí jednotlivých 

pracovných komisií. V čase vyhodnotenia plnenia tohto uznesenia neboli tieto zápisnice zverejnené 

na webovej stránke obce. Starosta obce doplnil, že sa pracuje na ich zverejnení (je potrebné ich 

previesť do digitálnej podoby a ošetriť ich v rámci ochrany osobných údajov). 

Uznesenie č. 27/2022-9 bod b) – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce, 

aby zabezpečil architektonickú štúdiu na stav po odstránení kinosedačiek. Starosta obce doplnil, že 

nebol ešte oslovený žiadny odborník na vypracovanie uvedenej štúdie a navrhol sa k tejto 

problematike vrátiť ešte v rámci bodu programu č. 13 – Rôzne. 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento sa opýtal, kedy budú podpísané dodatky k nájomným zmluvám. 

Starosta obce odpovedal, že dodatky budú podpísané do konca mesiaca február. 



 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Likavke dňa 14.02.2023 

Overovatelia: PaedDr. Renáta Mudičková, Daniel Krížo 

Strana 3 z 24 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 31/2023 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

informácie o plnení uznesení obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

 

K bodu č. 3: Prevod obecného majetku – prenájom pozemku  

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom žiadosť JUDr. Lukáša Babica 

o prenájom časti parcely, priblížil jej lokalitu a doplnil, že s p. Babicom bola v minulosti 

uzatvorená podobná zmluva, kde je predmetom nájmu iná časť tej istej parcely a tiež zmluva, kde 

obec Likavka má v nájme od p. Babica parcelu pod autobusovou zástavkou pri bývalej predajni 

MILK-AGRO. Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že finančná komisia odporúča uvedenú žiadosť schváliť. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 32/2023 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

žiadosť JUDr. Lukáša Babica, Hroznová 11, 902 01 Pezinok o prenájom časti pozemku vo 

vlastníctve obce o výmere 10 m2, ktorý je súčasťou parcely EKN č. 6000/3, o výmere 409 m2, 

ostatná plocha, katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 3259 vedenom Okresným 

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom; 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

b) schvaľuje 

dočasnú prebytočnosť majetku obce Likavka na základe ustanovenia § 16 ods.1 a ods.2 Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Likavka, a to:  

- časť pozemku vo vlastníctve obce o výmere 10 m2, ktorý je súčasťou parcely EKN č. 6000/3, 

o výmere 409 m2, ostatná plocha, katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 3259 

vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, nakoľko tento priestor 

Obec Likavka dočasne nevyužíva na plnenie úloh obce; 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

c) schvaľuje 

spôsob prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe ustanovenia § 

9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

žiadateľovi JUDr. Lukášovi Babicovi, Hroznová 11, 902 01 Pezinok, a to časť pozemku vo 

vlastníctve obce o výmere 10 m2, ktorý je súčasťou parcely EKN č. 6000/3, o výmere 409 m2, 

ostatná plocha, katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 3259 vedenom Okresným 

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom.  

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka považuje skutočnosť, 

že žiadateľ na uvedenej časti pozemku umiestni informačno-navigačnú tabuľu na prezentáciu 

novootvorenej prevádzky v obci, čím sa zviditeľní poskytovanie služieb v obci Likavka. 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

 

K bodu č. 3: Prevod obecného majetku – predaj pozemku 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom žiadosť p. Radoslava Chmelinu 

o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce, z dôvodu vysporiadania jestvujúceho stavu 

oploteného pozemku, ktorý užíva. Starosta obce otvoril diskusiu. 
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Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že finančná komisia odporúča uvedenú žiadosť schváliť. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 33/2023 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

žiadosť p. Radovana Chmelinu, 034 95 Likavka č. 53 o odkúpenie pozemkov: 

pozemok C-KN parc. č. 1397/35 o výmere 5 m2, druh pozemku záhrada, vyčlenený 

Geometrickým plánom č. 37043005-030/2022 vyhotoveným dňa 28.11.2022 Bohumilom 

Murinom, z pozemku KN-C parc. č. 1397/12, o výmere 22 m2, druh pozemku záhrada, v k. ú. 

Likavka, ktorý je vo vlastníctve obce, doteraz zapísaný na LV č. 1167 vedenom Okresným 

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom,  

a pozemok C-KN parc. č. 1397/37 o výmere 1 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

vyčlenený Geometrickým plánom č. 37043005-030/2022 vyhotoveným dňa 28.11.2022 

Bohumilom Murinom, z pozemku KN-C parc. č. 1397/15, o výmere 713 m2, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Likavka, ktorý je vo vlastníctve obce, doteraz zapísaný na 

LV č. 1167 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom za účelom 

vysporiadania jestvujúceho stavu užívania predmetného pozemku žiadateľom; 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

b) schvaľuje 

trvalú prebytočnosť majetku obce Likavka na základe ustanovenia § 16 ods.1 a ods.2 Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Likavka, a to: 

pozemok C-KN parc. č. 1397/35 o výmere 5 m2, druh pozemku záhrada, vyčlenený 

Geometrickým plánom č. 37043005-030/2022 vyhotoveným dňa 28.11.2022 Bohumilom 

Murinom, z pozemku KN-C parc. č. 1397/12, o výmere 22 m2, druh pozemku záhrada, v k. ú. 

Likavka, ktorý je vo vlastníctve obce, doteraz zapísaný na LV č. 1167 vedenom Okresným 

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom,  

a pozemok C-KN parc. č. 1397/37 o výmere 1 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

vyčlenený Geometrickým plánom č. 37043005-030/2022 vyhotoveným dňa 28.11.2022 

Bohumilom Murinom, z pozemku KN-C parc. č. 1397/15, o výmere 713 m2, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Likavka, ktorý je vo vlastníctve obce, doteraz zapísaný na 

LV č. 1167 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom ktoré sú vo 

vlastníctve obce a nevyužívajú sa trvale ani prechodne na plnenie úloh obce; 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

c) schvaľuje 

spôsob prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

žiadateľovi p. Radovanovi Chmelinovi, 034 95 Likavka č. 53, a to pozemky: 

pozemok C-KN parc. č. 1397/35 o výmere 5 m2, druh pozemku záhrada, zameraný 

Geometrickým plánom č. 37043005-030/2022 vyhotoveným dňa 28.11.2022 Bohumilom 

Murinom, doteraz zapísaný na LV č. 1167 vedenom Okresným úradom Ružomberok, 

katastrálnym odborom, ako pozemok KN-C parc. č. 1397/12, o výmere 22 m2, druh pozemku 

záhrada, v k. ú. Likavka, ktorý je vo vlastníctve obce 

a pozemok C-KN parc. č. 1397/37 o výmere 1 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

zameraný Geometrickým plánom č. 37043005-030/2022 vyhotoveným dňa 28.11.2022 

Bohumilom Murinom, doteraz zapísaný na LV č. 1167 vedenom Okresným úradom 

Ružomberok, katastrálnym odborom, ako pozemok KN-C parc. č. 1397/15, o výmere 713 m2, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v k. ú. Likavka, ktorý je vo vlastníctve obce. 

Za dôvody hodné osobitného zreteľa obecné zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že 

žiadateľ vysporiada jestvujúci stav pozemkov, ktoré dlhodobo užíva. 
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Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

 

K bodu č. 3: Prevod obecného majetku – zámena pozemkov 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom žiadosť p. Daniela Kríža o zámenu 

pozemkov v jeho podielovom vlastníctve, ktoré sa nachádzajú, pod futbalovým ihriskom OŠK 

Likavka za pozemok vo vlastníctve obce, ktorý sa nachádza v lokalite Hrboltovské lúky. Starosta 

obce doplnil, že podielové časti pozemkov p. Daniela Kríža sú vo vyššej nominálnej hodnote ako 

je pozemok obce, za ktorý ich chce vymeniť. Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že podľa zákona je v tomto prípade nutné, aby súhlasila 

trojpätinová väčšina prítomných poslancov, ak by malo byť uznesenie schválené a doplnil názor 

finančnej komisie, ktorá súhlasí so schválením predmetnej žiadosti. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 34/2023 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

žiadosť p. Daniela Kríža, 034 95 Likavka č. 440 o zámenu pozemkov v jeho vlastníctve, ktoré 

sa nachádzajú v k.ú. Likavka a to: 

časť pozemku KN-E parc. č. 1464, o výmere 2896 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaný na 

LV č. 3785 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

v spoluvlastníckom podiele 1/28 k celku - zodpovedá výmere pozemku 103,4 m2 a v podiele 1/14 

k celku - zodpovedá výmere pozemku 206,9 m2, 

časť pozemku KN-E parc. č. 1465, o výmere 2078 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaný na 

LV č. 3786 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

v spoluvlastníckom podiele 16/63 k celku - zodpovedá výmere pozemku 527,7 m2 a v podiele 

16/189 k celku - zodpovedá výmere pozemku 175,9 m2, 

za pozemok KN-E parc. č. 1670, o výmere 3452 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, 

zapísaný na LV č. 1311 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

ktorý je vo vlastníctve obce, za účelom zriadenia včelnice žiadateľom; 

Hlasovanie: 5-0-1 (za: PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik Strnátka, Ing. 

Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko; zdržal sa: p. Daniel Krížo) 

b) schvaľuje 

trvalú prebytočnosť majetku obce Likavka na základe ustanovenia § 16 ods.1 a ods.2 Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Likavka, a to pozemku KN-E parc. č. 1670, 

o výmere 3452 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, zapísaný na LV č. 1311 vedenom 

Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, ktorý je vo vlastníctve obce 

a nevyužíva sa trvale ani prechodne na plnenie úloh obce; 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

c) schvaľuje 

spôsob prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a 

ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

žiadateľovi p. Danielovi Krížovi, 034 95 Likavka č. 440, a to pozemok KN-E parc. č. 1670, 

o výmere 3452 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, zapísaný na LV č. 1311 vedenom 

Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, ktorý je vo vlastníctve obce. Za 

dôvody hodné osobitného zreteľa obecné zastupiteľstvo považuje skutočnosť, že obec Likavka 

získa vlastnícky podiel na pozemkoch, ktoré dlhodobo užíva a ktoré sú v zmysle znaleckých 

posudkov vo vyššej nominálnej hodnote voči zamieňanej nehnuteľnosti zo strany obce. 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 
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K bodu č. 3: Prevod obecného majetku – zámena pozemku 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom návrh na zámenu pozemkov medzi 

Obcou Likavka a manželmi Húšťovcami, ktorá je potrebná na začatie správneho konania – 

vydanie stavebného povolenia na spevnené plochy k bytovým domov Likavka - Paračka. 

Uvedené pozemky sú o rovnakej výmere aj hodnote a bezprostredne so sebou susedia. Starosta 

obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že finančná komisia súhlasí so schválením uvedeného 

návrhu uznesenia. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 35/2023 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

zmluvu o budúcej zámennej zmluve medzi Daniel Húšťa rod. Húšta, nar.: 20.03.1973 trvale 

bytom, 034 01 Štiavnička č. 163 a manželka Janka Húšťová rod. Kútniková, nar.: 08.03.1976, 

trvale bytom Priehrada 53/34, 034 05 Ružomberok- Hrboltová a obcou Likavka týkajúcej sa 

zámeny nehnuteľnosti nachádzajúcej sa  v SR, okres Ružomberok, obec Likavka, k.u.: Likavka, 

evidované katastrálnym odborom Okresného úradu v Ružomberku na LV č.: 1222 a to pozemok 

parcela registra C-KN číslo 1316/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13m2 za nehnuteľnosť 

nachádzajúcu sa v SR, okres Ružomberok, obec Likavka, k.u.: Likavka, evidované katastrálnym 

odborom Okresného úradu v Ružomberku na LV č.: 1167 a to časť pozemku parcely registra C-

KN číslo 1279/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2, vytvorenej geometrickým plánom 

č. 36672769-042/21, vyhotoveného RGK s.r.o., A. Bernoláka 27, Ružomberok dňa 11.06.2021, 

overeným katastrálnym odborom Okresného úradu v Ružomberku dňa 22.09.2021, číslo 

459/2021, ako parcela registra C-KN číslo 1279/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13m2; 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

b) schvaľuje 

trvalú prebytočnosť majetku obce Likavka na základe ustanovenia § 16 ods.1 a ods.2 Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Likavka, a to:  

- časť pozemku vo vlastníctve obce o výmere 13 m2, ktorý je súčasťou parcely C-KN číslo 

1279/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2, pričom z pôvodnej parcely bola 

geometrickým plánom č. 36672769-042/21, vyhotoveného RGK s.r.o., A. Bernoláka 27, 

Ružomberok dňa 11.06.2021, overeného katastrálnym odborom Okresného úradu 

v Ružomberku dňa 22.09.2021, číslo 459/2021, vytvorená parcela registra C-KN číslo 

1279/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2, nakoľko tento priestor Obec Likavka 

trvale nevyužíva na plnenie úloh obce; 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

c) schvaľuje 

spôsob prevodu  časti pozemku vo vlastníctve obce o výmere 13 m2, ktorý je súčasťou parcely C-

KN číslo 1279/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2, pričom z pôvodnej parcely bola 

geometrickým plánom č. 36672769-042/21, vyhotoveného RGK s.r.o., A. Bernoláka 27, 

Ružomberok dňa 11.06.2021, overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Ružomberku 

dňa 22.09.2021, číslo 459/2021, vytvorená parcela registra C-KN číslo 1279/4 zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 13 m2, v prospech Daniela Húšťu rod. Húšta, nar.: 20.03.1973 trvale bytom, 

034 01 Štiavnička č. 163 a manželky Janky Húšťovej rod. Kútniková, nar.: 08.03.1976, trvale 

bytom Priehrada 53/34, 034 05 Ružomberok- Hrboltová, spôsobom v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného 

zreteľa. Osobitný zreteľ bude spočívať vo využití predmetného pozemku na realizáciu stavby vo 

verejnom záujme – spevnenej plochy k bytovému domu na ulici J. Bellu; 
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Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

d) schvaľuje 

zmluvu o budúcej zámennej zmluve medzi Daniel Húšťa rod. Húšta, nar.: 20.03.1973 trvale 

bytom, 034 01 Štiavnička č. 163 a manželka Janka Húšťová rod. Kútniková, nar.: 08.03.1976, 

trvale bytom Priehrada 53/34, 034 05 Ružomberok- Hrboltová a obcou Likavka týkajúcej sa 

zámeny nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR, okres Ružomberok, obec Likavka, k.u.: Likavka, 

evidované katastrálnym odborom Okresného úradu v Ružomberku na LV č.: 1222 a to 

pozemok parcela registra C-KN číslo 1316/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2 za 

nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v SR, okres Ružomberok, obec Likavka, k.u.: Likavka, 

evidované katastrálnym odborom Okresného úradu v Ružomberku na LV č.: 1167 a to 

pozemok parcela registra C-KN číslo 1279/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2, 

pričom z pôvodnej parcely bola geometrickým plánom č. 36672769-042/21, vyhotoveného 

RGK s.r.o., A. Bernoláka 27, Ružomberok dňa 11.06.2021, overeného katastrálnym odborom 

Okresného úradu v Ružomberku dňa 22.09.2021, číslo 459/2021, vytvorená parcela registra C-

KN číslo 1279/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2. 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

 

K bodu č. 4: Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľností 

Predkladateľ: starosta obce uviedol, že predmetom obchodnej verejnej súťaže sú pozemky, 

ktoré doteraz užívalo Poľnohospodárske družstvo Likava na základe nájomnej zmluvy. 

Platnosť tejto zmluvy už skončila a preto je potrebné vypísať verejnú obchodnú súťaž, s ktorej 

úspešným uchádzačom sa podpíše nová nájomná zmluva s platnosťou na 5 rokov, ktorá sa bude 

môcť dodatkami meniť. Starosta obce uviedol, že doteraz bolo ročné nájomné určené na všetky 

pozemky vo výške 25,- € na 1 ha a navrhol určiť minimálne nájomné pre pozemky: trvalý 

trávny porast a orná pôda vo výške 30,- € na 1 ha a pre pozemky: zastavaná plocha a nádvoria 

a ostatná plocha vo výške 100,- € na 1 ha. Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Daniel Krížo uviedol, že PD Likavka neplatilo za značnú časť pozemkov uvedených 

v nájomnej zmluve. 

Starosta obce vyzval poslancov, aby podali svoje návrhy na minimálnu výšku ročného 

nájomného pre jednotlivé druhy pozemkov. 

Poslanec Daniel Krížo podal návrh na určenie minimálneho nájomného pre druh pozemku – 

trvalý trávny porast vo výške 40,- € na 1 ha. Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu. 

Hlasovanie: 6-0-0. 

Poslanec Patrik Strnátka podal návrh na určenie minimálneho nájomného pre druh pozemku – 

orná pôda vo výške 50,- € na 1 ha. Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu. 

Hlasovanie: 6-0-0. 

Poslanec Jozef Nemček podal návrh na určenie minimálneho nájomného pre druh pozemku – 

zastavaná plocha a nádvoria vo výške 130,- € na 1 ha. Starosta obce dal hlasovať o predloženom 

návrhu. Hlasovanie: 2-4-0 (za: Jozef Nemček, Ing. Michal Švento; proti: Daniel Krížo, PaedDr. 

Renáta Mudičková, p. Patrik Strnátka, Mgr. Roman Vrabko). 

Poslanec Daniel Krížo podal návrh na určenie minimálneho nájomného pre druh pozemku – 

zastavaná plocha a nádvoria vo výške 1000,- € na 1 ha. Starosta obce dal hlasovať 

o predloženom návrhu. Hlasovanie: 4-1-1 (za: Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. 

Patrik Strnátka, Mgr. Roman Vrabko; proti: Ing. Michal Švento; zdržal sa: Jozef Nemček).  

Poslanec Daniel Krížo podal návrh na určenie minimálneho nájomného pre druh pozemku – 

ostatná plocha vo výške 1000,- € na 1 ha. Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu. 

Hlasovanie: Hlasovanie: 5-0-1 (za: Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, Jozef Nemček 

p. Patrik Strnátka, Mgr. Roman Vrabko; zdržal sa: Ing. Michal Švento). 

Poslanci stanovili termín na predloženie návrhov do 31.3.2023 do 12:00 hod. 
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Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 36/2023 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) schvaľuje 

dočasnú prebytočnosť majetku obce Likavka na základe ustanovenia § 16 ods.1 a ods.2 Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce Likavka - nehnuteľnosti o veľkosti podielov 

nižšie uvedených, vedených Okresným úradom Ružomberok, katastrálny odbor, okres 

Ružomberok, obec Likavka, katastrálne územie Likavka, a to: 
- parcela registra „E“ KN č. 526/3, o výmere 8 713 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1340, veľkosť podielu vlastníka 1/48 - zodpovedá výmere pozemku 181,5 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 553/1, o výmere 9 054 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1364, veľkosť podielu vlastníka 1/48 - zodpovedá výmere pozemku 188,6 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 673/1, o výmere 1 485 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1477, veľkosť podielu vlastníka 1/16 - zodpovedá výmere pozemku 92,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 723/1, o výmere 1 433 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný  na 
liste vlastníctva č. 1511, veľkosť podielu vlastníka 5/28 - zodpovedá výmere pozemku 255,9 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 723/2, o výmere 414 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na             
liste vlastníctva č. 1511, veľkosť podielu vlastníka 5/28 - zodpovedá výmere pozemku 73,9 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 724/1, o výmere 2 838 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1512, veľkosť podielu vlastníka 1/28 - zodpovedá výmere pozemku 101,4 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 724/2, o výmere 857 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na  liste 
vlastníctva č. 1512, veľkosť podielu vlastníka 1/28 - zodpovedá výmere pozemku 30,6 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 732/1, o výmere 1 373 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1477, veľkosť podielu vlastníka 1/16 - zodpovedá výmere pozemku 85,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 732/2, o výmere 502 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 1477, veľkosť podielu vlastníka 1/16 - zodpovedá výmere pozemku 31,4 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 809, o výmere 1 107 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 1576, veľkosť podielu vlastníka 1/6 - zodpovedá výmere pozemku 184,5 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 814, o výmere 10 244 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1311, veľkosť podielu vlastníka 1/1 - zodpovedá výmere pozemku 10 244 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 815, o výmere 7 430 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 1581, veľkosť podielu vlastníka 1/48 - zodpovedá výmere pozemku 154,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 859, o výmere 1 084 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 4745, veľkosť podielu vlastníka 1/16 - zodpovedá výmere pozemku 67,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 984/1, o výmere 618 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 3106, veľkosť podielu vlastníka 1/6 - zodpovedá výmere pozemku 103 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 984/2, o výmere 390 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 3106, veľkosť podielu vlastníka 1/6 - zodpovedá výmere pozemku 65 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1079/2, o výmere 704 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1724, veľkosť podielu vlastníka 1/12- zodpovedá výmere pozemku 58,7 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1258/1, o výmere 605 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1576, veľkosť podielu vlastníka 1/6 - zodpovedá výmere pozemku 100,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1258/2, o výmere 132 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1576, veľkosť podielu vlastníka 1/6 - zodpovedá výmere pozemku 22 m2, 
užívaná výmera 0,3 m2. 

- parcela registra „E“ KN č. 1258/3, o výmere 482 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1576, veľkosť podielu vlastníka 1/6 - zodpovedá výmere pozemku 80,3 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1301/1, o výmere 589 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1793, veľkosť podielu vlastníka 1/8- zodpovedá výmere pozemku 73,6 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1301/3, o výmere 1 195 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1793, veľkosť podielu vlastníka 1/8- zodpovedá výmere pozemku 149,4 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1422, o výmere 735 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 3259, veľkosť podielu vlastníka 1/1- zodpovedá výmere pozemku 735 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1423, o výmere 1301 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a 
nádvorie, zapísaný na liste vlastníctva č. 3259, veľkosť podielu vlastníka 1/1- zodpovedá 
výmere pozemku 1301 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1451/1, o výmere 740 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 3776, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 123,3 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1452/1, o výmere 2 733 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 3259, veľkosť podielu vlastníka 1/1- zodpovedá výmere pozemku 2 733 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1452/2, o výmere 1 028 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 3259, veľkosť podielu vlastníka 1/8- zodpovedá výmere pozemku 1 028 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1454/1, o výmere 2 569 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
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liste vlastníctva č. 3259, veľkosť podielu vlastníka 1/1- zodpovedá výmere pozemku 2569 m2 
- parcela registra „E“ KN č. 1454/2, o výmere 1 155 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 3259, veľkosť podielu vlastníka 1/1- zodpovedá výmere pozemku 1 155 m2 
- parcela registra „E“ KN č. 1459, o výmere 477 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 3776, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 79,5 m2 
- parcela registra „E“ KN č. 1575, o výmere 4 334 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 1823, veľkosť podielu vlastníka 1 583/70 140- zodpovedá 
výmere pozemku 97,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1579, o výmere 4 961 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1825, veľkosť podielu vlastníka 301/11 400- zodpovedá výmere 
pozemku 130,98 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1583, o výmere 3 250 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1828, veľkosť podielu vlastníka 1 499/68 460- zodpovedá 
výmere pozemku 71,2    m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1586, o výmere 10 856 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1829, veľkosť podielu vlastníka 1 979/90 360- zodpovedá 
výmere pozemku 237,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1590, o výmere 2 795 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1831, veľkosť podielu vlastníka 7/320- zodpovedá výmere 
pozemku 61,1 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1591, o výmere 4 522 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1831, veľkosť podielu vlastníka 7/320- zodpovedá výmere 
pozemku 98,9 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1597, o výmere 7 626 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1833, veľkosť podielu vlastníka 689/25 980- zodpovedá výmere 
pozemku 202,2 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1608, o výmere 8 672 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1840, veľkosť podielu vlastníka 3 089/140 820 - zodpovedá 
výmere pozemku 190,22 m2, užívaná výmera 6,5 m2. 

- parcela registra „E“ KN č. 1614, o výmere 41 542 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1845, veľkosť podielu vlastníka 1/96- zodpovedá výmere 
pozemku 432,7 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1617, o výmere 17 852 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1848, veľkosť podielu vlastníka 1/48- zodpovedá výmere 
pozemku 371,9 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1623, o výmere 25 152 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1854, veľkosť podielu vlastníka 12 407/762 304- zodpovedá 
výmere pozemku 409,4 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1650, o výmere 19 872 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1875, veľkosť podielu vlastníka 1/48- zodpovedá výmere 
pozemku 414 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1676, o výmere 6 624 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1899, veľkosť podielu vlastníka 1/48- zodpovedá výmere 
pozemku 138 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1681/2, o výmere 8 504 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1904, veľkosť podielu vlastníka 9/224- zodpovedá výmere 
pozemku 17,7 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1681/22, o výmere 8 200 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1904, veľkosť podielu vlastníka 9/224- zodpovedá výmere pozemku 329,5 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1689/3, o výmere 7 971 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1923, veľkosť podielu vlastníka 1/48- zodpovedá výmere 
pozemku 166,1 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1689/32, o výmere 2 937 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1923, veľkosť podielu vlastníka 1/48- zodpovedá výmere pozemku 61,2 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1690, o výmere 14 149 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1311, veľkosť podielu vlastníka 1/1 - zodpovedá výmere 
pozemku 14 149 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1772, o výmere 2 487 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1955, veľkosť podielu vlastníka 1/2- zodpovedá výmere pozemku 1 243,5 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2000, o výmere 1 201 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1674, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 200,2 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2007, o výmere 1 043 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1674, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 173,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2118, o výmere 23 975 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1311, veľkosť podielu vlastníka 1/1- zodpovedá výmere pozemku 23 975 m2 
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- parcela registra „E“ KN č. 2125, o výmere 4 226 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 2060, veľkosť podielu vlastníka 1/16- zodpovedá výmere pozemku 264,1 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2133, o výmere 1 080 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1576, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 180 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2143, o výmere 1 228 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1576, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 204,7 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2149, o výmere 692 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 2068, veľkosť podielu vlastníka 1/8- zodpovedá výmere pozemku 86,5 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2158, o výmere 777 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 2068, veľkosť podielu vlastníka 1/8- zodpovedá výmere pozemku 97,1 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2354/1, o výmere 3 043 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 3107, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 507,2 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2438, o výmere 1 139 m2, druh pozemku: orná pôda zapísaný na liste 
vlastníctva č. 3108, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 189,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2626, o výmere 1 299 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 3109, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 216,5 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2701, o výmere 785 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 3110, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 130,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2997, o výmere 1 135 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1674, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 189,2 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 3141, o výmere 6 460 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 2401, veľkosť podielu vlastníka 1/24- zodpovedá výmere pozemku 269,2 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 3152, o výmere 5 034 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 2409, veľkosť podielu vlastníka 1/61- zodpovedá výmere pozemku 314,6 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 3160, o výmere 785 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 2410, veľkosť podielu vlastníka 1/18- zodpovedá výmere pozemku 43,6 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 6000/1, o výmere 23 508 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaný 
na liste vlastníctva č. 3259, veľkosť podielu vlastníka 1/1- zodpovedá výmere pozemku 23 508 
m2, užívaná výmera 253 m2. 

- parcela registra „E“ KN č. 6013/1, o výmere 2 139 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaný 
na liste vlastníctva č. 3259, veľkosť podielu vlastníka 1/1- zodpovedá výmere pozemku 2 139 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 6014, o výmere 432 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 3259, veľkosť podielu vlastníka 1/1- zodpovedá výmere pozemku 432 m2 

nakoľko tento majetok Obec Likavka dočasne nevyužíva na plnenie úloh obce; 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

b) schvaľuje 

spôsob prenájmu majetku obce formou verejnej obchodnej súťaže v zmysle ustanovenia § 9a 

ods. 1 písm. a), ods. 2 a ods. 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, a to:  
- parcela registra „E“ KN č. 526/3, o výmere 8 713 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1340, veľkosť podielu vlastníka 1/48 - zodpovedá výmere pozemku 181,5 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 553/1, o výmere 9 054 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1364, veľkosť podielu vlastníka 1/48 - zodpovedá výmere pozemku 188,6 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 673/1, o výmere 1 485 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1477, veľkosť podielu vlastníka 1/16 - zodpovedá výmere pozemku 92,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 723/1, o výmere 1 433 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný  na 
liste vlastníctva č. 1511, veľkosť podielu vlastníka 5/28 - zodpovedá výmere pozemku 255,9 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 723/2, o výmere 414 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na             
liste vlastníctva č. 1511, veľkosť podielu vlastníka 5/28 - zodpovedá výmere pozemku 73,9 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 724/1, o výmere 2 838 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1512, veľkosť podielu vlastníka 1/28 - zodpovedá výmere pozemku 101,4 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 724/2, o výmere 857 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na  liste 
vlastníctva č. 1512, veľkosť podielu vlastníka 1/28 - zodpovedá výmere pozemku 30,6 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 732/1, o výmere 1 373 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1477, veľkosť podielu vlastníka 1/16 - zodpovedá výmere pozemku 85,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 732/2, o výmere 502 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 1477, veľkosť podielu vlastníka 1/16 - zodpovedá výmere pozemku 31,4 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 809, o výmere 1 107 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 1576, veľkosť podielu vlastníka 1/6 - zodpovedá výmere pozemku 184,5 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 814, o výmere 10 244 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1311, veľkosť podielu vlastníka 1/1 - zodpovedá výmere pozemku 10 244 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 815, o výmere 7 430 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 
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vlastníctva č. 1581, veľkosť podielu vlastníka 1/48 - zodpovedá výmere pozemku 154,8 m2 
- parcela registra „E“ KN č. 859, o výmere 1 084 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 4745, veľkosť podielu vlastníka 1/16 - zodpovedá výmere pozemku 67,8 m2 
- parcela registra „E“ KN č. 984/1, o výmere 618 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 3106, veľkosť podielu vlastníka 1/6 - zodpovedá výmere pozemku 103 m2 
- parcela registra „E“ KN č. 984/2, o výmere 390 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 

vlastníctva č. 3106, veľkosť podielu vlastníka 1/6 - zodpovedá výmere pozemku 65 m2 
- parcela registra „E“ KN č. 1079/2, o výmere 704 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1724, veľkosť podielu vlastníka 1/12- zodpovedá výmere pozemku 58,7 m2 
- parcela registra „E“ KN č. 1258/1, o výmere 605 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1576, veľkosť podielu vlastníka 1/6 - zodpovedá výmere pozemku 100,8 m2 
- parcela registra „E“ KN č. 1258/2, o výmere 132 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 

liste vlastníctva č. 1576, veľkosť podielu vlastníka 1/6 - zodpovedá výmere pozemku 22 m2, 
užívaná výmera 0,3 m2. 

- parcela registra „E“ KN č. 1258/3, o výmere 482 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1576, veľkosť podielu vlastníka 1/6 - zodpovedá výmere pozemku 80,3 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1301/1, o výmere 589 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1793, veľkosť podielu vlastníka 1/8- zodpovedá výmere pozemku 73,6 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1301/3, o výmere 1 195 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1793, veľkosť podielu vlastníka 1/8- zodpovedá výmere pozemku 149,4 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1422, o výmere 735 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 3259, veľkosť podielu vlastníka 1/1- zodpovedá výmere pozemku 735 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1423, o výmere 1301 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a 
nádvorie, zapísaný na liste vlastníctva č. 3259, veľkosť podielu vlastníka 1/1- zodpovedá 
výmere pozemku 1301 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1451/1, o výmere 740 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 3776, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 123,3 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1452/1, o výmere 2 733 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 3259, veľkosť podielu vlastníka 1/1- zodpovedá výmere pozemku 2 733 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1452/2, o výmere 1 028 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 3259, veľkosť podielu vlastníka 1/8- zodpovedá výmere pozemku 1 028 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1454/1, o výmere 2 569 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 3259, veľkosť podielu vlastníka 1/1- zodpovedá výmere pozemku 2569 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1454/2, o výmere 1 155 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 3259, veľkosť podielu vlastníka 1/1- zodpovedá výmere pozemku 1 155 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1459, o výmere 477 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 3776, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 79,5 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1575, o výmere 4 334 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1823, veľkosť podielu vlastníka 1 583/70 140- zodpovedá 
výmere pozemku 97,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1579, o výmere 4 961 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1825, veľkosť podielu vlastníka 301/11 400- zodpovedá výmere 
pozemku 130,98 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1583, o výmere 3 250 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1828, veľkosť podielu vlastníka 1 499/68 460- zodpovedá 
výmere pozemku 71,2    m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1586, o výmere 10 856 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1829, veľkosť podielu vlastníka 1 979/90 360- zodpovedá 
výmere pozemku 237,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1590, o výmere 2 795 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1831, veľkosť podielu vlastníka 7/320- zodpovedá výmere 
pozemku 61,1 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1591, o výmere 4 522 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1831, veľkosť podielu vlastníka 7/320- zodpovedá výmere 
pozemku 98,9 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1597, o výmere 7 626 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1833, veľkosť podielu vlastníka 689/25 980- zodpovedá výmere 
pozemku 202,2 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1608, o výmere 8 672 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1840, veľkosť podielu vlastníka 3 089/140 820 - zodpovedá 
výmere pozemku 190,22 m2, užívaná výmera 6,5 m2. 

- parcela registra „E“ KN č. 1614, o výmere 41 542 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1845, veľkosť podielu vlastníka 1/96- zodpovedá výmere 
pozemku 432,7 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1617, o výmere 17 852 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 
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zapísaný na liste vlastníctva č. 1848, veľkosť podielu vlastníka 1/48- zodpovedá výmere 
pozemku 371,9 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1623, o výmere 25 152 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1854, veľkosť podielu vlastníka 12 407/762 304- zodpovedá 
výmere pozemku 409,4 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1650, o výmere 19 872 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1875, veľkosť podielu vlastníka 1/48- zodpovedá výmere 
pozemku 414 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1676, o výmere 6 624 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1899, veľkosť podielu vlastníka 1/48- zodpovedá výmere 
pozemku 138 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1681/2, o výmere 8 504 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1904, veľkosť podielu vlastníka 9/224- zodpovedá výmere 
pozemku 17,7 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1681/22, o výmere 8 200 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1904, veľkosť podielu vlastníka 9/224- zodpovedá výmere pozemku 329,5 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1689/3, o výmere 7 971 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1923, veľkosť podielu vlastníka 1/48- zodpovedá výmere 
pozemku 166,1 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1689/32, o výmere 2 937 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1923, veľkosť podielu vlastníka 1/48- zodpovedá výmere pozemku 61,2 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1690, o výmere 14 149 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1311, veľkosť podielu vlastníka 1/1 - zodpovedá výmere 
pozemku 14 149 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 1772, o výmere 2 487 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1955, veľkosť podielu vlastníka 1/2- zodpovedá výmere pozemku 1 243,5 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2000, o výmere 1 201 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1674, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 200,2 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2007, o výmere 1 043 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1674, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 173,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2118, o výmere 23 975 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1311, veľkosť podielu vlastníka 1/1- zodpovedá výmere pozemku 23 975 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2125, o výmere 4 226 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 2060, veľkosť podielu vlastníka 1/16- zodpovedá výmere pozemku 264,1 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2133, o výmere 1 080 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1576, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 180 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2143, o výmere 1 228 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1576, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 204,7 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2149, o výmere 692 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 2068, veľkosť podielu vlastníka 1/8- zodpovedá výmere pozemku 86,5 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2158, o výmere 777 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 2068, veľkosť podielu vlastníka 1/8- zodpovedá výmere pozemku 97,1 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2354/1, o výmere 3 043 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 3107, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 507,2 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2438, o výmere 1 139 m2, druh pozemku: orná pôda zapísaný na liste 
vlastníctva č. 3108, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 189,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2626, o výmere 1 299 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 3109, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 216,5 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2701, o výmere 785 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 3110, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 130,8 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 2997, o výmere 1 135 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 1674, veľkosť podielu vlastníka 1/6- zodpovedá výmere pozemku 189,2 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 3141, o výmere 6 460 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 2401, veľkosť podielu vlastníka 1/24- zodpovedá výmere pozemku 269,2 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 3152, o výmere 5 034 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 2409, veľkosť podielu vlastníka 1/61- zodpovedá výmere pozemku 314,6 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 3160, o výmere 785 m2, druh pozemku: orná pôda, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 2410, veľkosť podielu vlastníka 1/18- zodpovedá výmere pozemku 43,6 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 6000/1, o výmere 23 508 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaný 
na liste vlastníctva č. 3259, veľkosť podielu vlastníka 1/1- zodpovedá výmere pozemku 23 508 
m2, užívaná výmera 253 m2. 

- parcela registra „E“ KN č. 6013/1, o výmere 2 139 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaný 
na liste vlastníctva č. 3259, veľkosť podielu vlastníka 1/1- zodpovedá výmere pozemku 2 139 m2 

- parcela registra „E“ KN č. 6014, o výmere 432 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaný na 
liste vlastníctva č. 3259, veľkosť podielu vlastníka 1/1- zodpovedá výmere pozemku 432 m2; 
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Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

c) schvaľuje 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na základe ustanovenia § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, na prenechanie 

poľnohospodárskych pozemkov  vo vlastníctve obce Likavka, vedených Okresným úradom 

Ružomberok, katastrálny odbor, okres Ružomberok, obec Likavka, katastrálne územie Likavka 

v celkovej výmere 70 554 m2,  špecifikovaných v podmienkach obchodnej verejnej súťaže, do 

nájmu na obdobie 5 rokov. 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

 

K bodu č. 5: Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Likavka 

Predkladateľ: starosta obce uviedol, že funkcia hlavného kontrolóra Mgr. Janky Pavlíkovej 

zanikne dňom 31.5.2023 uplynutím šesťročného funkčného obdobia. Z toho dôvodu je 

potrebné, aby obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov § 18a ods. 2 vyhlásilo novú voľbu hlavného kontrolóra. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhol, aby obecné zastupiteľstvo vyhlásilo voľbu 

hlavného kontrolóra na deň konania najbližšieho rokovania OZ. Návrh na spôsob voľby 

hlavného kontrolóra prenechal na rozhodnutí poslancov OZ, doplnil, že hlasovanie môže byť 

verejné alebo tajné a zároveň vyzval poslancov, aby hlasovali za jeho predložený návrh, ktorým 

je tajný spôsob hlasovania. Hlasovanie: 6-0-0. Za členov dočasnej komisie na preverenie 

splnenia podmienok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra navrhol menovať troch 

poslancov obecného zastupiteľstva, a to Ing. Michala Šventa, ako predsedu komisie, Mgr. 

Romana Vrabka a PaedDr. Renátu Mudičkovú za členov komisie. Za zapisovateľa tejto komisie 

navrhol určiť zamestnankyňu obecného úradu – Mgr. Irenu Marošovú. Starosta otvoril diskusiu. 

Bez diskusie. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 37/2023 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

návrh na voľbu hlavného kontrolóra Obce Likavka na volebné obdobie 2023-2029; 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

b) vyhlasuje 

voľbu hlavného kontrolóra Obce Likavka na deň 26.04.2023; 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

c) určuje 

1. nasledovné podmienky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:  

- kvalifikačný predpoklad – ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie  

- bezúhonnosť  

2. náležitosti a prílohy písomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra:  

- osobné údaje – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia  

- adresa trvalého bydliska, prípadne adresa pre doručovanie písomností  

- kontaktné údaje (e-mail, číslo telefónu)  

prílohy:  

- štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia 

- úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prípadne ďalšie kópie 

dokladov o doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilostí  

- údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov 

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu  
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- podpísané tlačivo: Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov uchádzačov na účely 

výberového konania, ktoré je súčasťou Vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra Obce Likavka; 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

d) menuje 

dočasnú komisiu na preverenie splnenia podmienok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra 

v tomto zložení:  

1. Ing. Michal Švento - predseda komisie  

2. PaedDr. Renáta Mudičková - člen komisie  

3. Mgr. Roman Vrabko - člen komisie  

4. Mgr. Irena Marošová – zapisovateľka komisie; 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

e) schvaľuje 

1. spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním poslancov obecného 

zastupiteľstva  

2. umožnenie vystúpení kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra pred obecným 

zastupiteľstvom, a to v trvaní max. 5 minút, po ich predstavení a pred uskutočnením samotného 

aktu voľby hlavného kontrolóra  

3. prílohu č. 1 – Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Likavka; 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

f) určuje 

úlohy dočasnej komisie na preverenie splnenia podmienok kandidátov na funkciu hlavného 

kontrolóra: 

1. zapisovateľ prevezme z podateľne Obecného úradu Likavka všetky prijaté prihlášky kandidátov na 

funkciu hlavného kontrolóra  

2. členovia komisie na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutoční po uplynutí termínu na doručenie 

prihlášok kandidátov, skontrolujú a vyhodnotia doručené prihlášky kandidátov  

3. o priebehu zasadnutia a splnení kvalifikačných predpokladov a podmienok určených Obecným 

zastupiteľstvom v Likavke vyhotoví zapisovateľ zápisnicu, ktorú podpíšu všetci členovia tejto 

komisie a zapisovateľ  

4. zapisovateľ komisie zabezpečí, aby všetci kandidáti, ktorí doručili prihlášky, boli písomne 

informovaní o tom, či splnili stanovené predpoklady a podmienky  

5. zapisovateľ komisie pozve kandidátov, ktorí splnili všetky požadované predpoklady a podmienky 

pre voľbu hlavného kontrolóra na zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 26.4.2023 

6. pred voľbou hlavného kontrolóra na obecnom zastupiteľstve dňa 26.4.2023 podá predseda komisie 

alebo ním určený člen komisie krátku informáciu o vyhodnotení doručených prihlášok a predstaví 

kandidátov, ktorí splnili všetky predpoklady a podmienky určené obecným zastupiteľstvom; 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

g) ukladá 

obecnému úradu zabezpečiť zverejnenie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra Obce Likavka 

na úradnej tabuli a webovom sídle obce, a to v zákonom stanovenej lehote. 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

 

K bodu č. 6: Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2022/2023 

Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o predložených rozpočtových 

opatreniach č. 24/2022, č. 1/2023 a č. 2/2023 (prílohy zápisnice), ktoré sú vypracované 

z dôvodu skutkového stavu a nevyhnutných potrieb obce. Starosta obce doplnil, že s týmto 
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bodom bezprostredne súvisí aj bod č. 7 – Dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 a navrhol 

poslancom zaoberať sa aj touto problematikou. Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento sa opýtal na situáciu s energiami a či sa plánujú nejaké úsporné 

opatrenia. 

Starosta obce v krátkosti opísal aktuálny stav cien plynu a elektriny, ktoré sa značne zvýšili 

(plyn až päťnásobne) a tiež aktuálnu finančnú bilanciu obce s pomerne nízkou rezervou na 

bežné aktivity. 

Poslanec Ing. Michal Švento navrhol v budúcnosti uvažovať aj nad niektorými úspornými 

opatreniami ako napr. nevykurovanie niektorých budov a pod. Ďalej poslanec Švento na 

základe názoru finančnej komisie navrhol vypustiť z rozpočtového opatrenia č. 2, z bežných 

výdavkov obce bod č. 3 - výdavky na účely odpadového hospodárstva, nakoľko zakúpenie 

systému ELWIS vidí z hľadiska financií ako veľké riziko, stojí to nemalé finančné prostriedky 

a nevie sa predpokladať, aký bude z toho benefit. Navrhol prejednanie kúpy nového systému 

odložiť do nasledujúceho rokovania OZ a zistiť viac informácií. Ďalej doplnil, že hospodárenie 

obce v odpadovom hospodárstve by malo byť vyrovnané a už teraz pri návrhu rozpočtu je obec 

v strate 35.000 €. 

Poslanec Patrik Strnátka vyjadril tiež svoj názor k systému ELWIS, ktorý považuje za dobrý 

štatistický a motivačný systém, určený hlavne pre obce, ktoré majú nízke percento triedenia 

odpadov.  Pre našu obec nemusí byť efektívny, nakoľko percento triedenia odpadov v Likavke 

je už teraz pomerne vysoké a môže sa stať, že obec bude na daný systém ešte doplácať. 

Poslanci spolu so starostom obce viedli diskusiu o výhodách a nevýhodách uvedeného systému. 

Poslanec Ing. Michal Švento dodal, že by bolo vhodné najskôr navštíviť takú obec, ktorá ma 

uvedený systém zakúpený, prípadne spracovať určitú finančnú analýzu, ktorá by bola 

nápomocná pri rozhodovaní. 

Starosta obce podľa návrhu poslanca Ing. Michala Šventa dal hlasovať o úprave rozpočtového 

opatrenia č. 2, kde sa v rámci bežných výdavkov vypustí položka č. 2 a 3 a v bežných príjmoch 

sa položka č. 1 poníži o zodpovedajúcu sumu. Hlasovanie: 6-0-0. 

Poslanec Ing. Michal Švento k problematike dotácií z rozpočtu obce uviedol, že pred 

niekoľkými rokmi bola prehlásená el. energia v budove OŠK Likavka z obce na obecný 

športový klub a táto sa platila z dotácie určenej pre futbalový oddiel. Prvotná myšlienka bola 

dobrá a mala motivovať obecný športový klub šetriť, no prináša to aj problémy, nakoľko časť 

elektrickej energie spotrebujú aj iné športové oddiely, prípadne sa elektrická energia využívala 

aj počas obecných podujatí konaných v areáli OŠK. 

Starosta obce uviedol, že by bolo vhodné, keby sa el. energia prehlásila naspať na obec. 

Starosta obce vyzval prítomnú p. Danielu Bubniakovú – štatutárnu zástupkyňu Obecného 

športového klubu Likavka, aby podala prítomným poslancom stručnú finančnú analýzu za 

OŠK.  

P. Daniela Bubniaková stručne popísala aktuálnu finančnú situáciu a spôsoby šetrenia OŠK 

Likavka. 

Poslanec Ing. Michal Švento, predstavil návrh vyčleniť sumu z rozpočtu obce na poskytnutie 

dotácie pre všetkých žiadateľov spolu vo výške 34.400 €. Táto suma bude navýšená o sumu 

5.100 € čerpaná z podielových daní, k pôvodnému návrhu rozpočtu, ktorý predstavoval sumu 

29.300 €. Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu: 6-0-0. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 38/2023 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

zmenu rozpočtu obce na rok 2022, 2023 rozpočtovým opatrením č. 24/2022, č. 1/2023, č. 2/2023; 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

b) berie na vedomie 
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zmenu rozpočtu obce na rok 2022, 2023 rozpočtovým opatrením č. 24/2022, č. 1/2023; 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

c) schvaľuje 

zmenu rozpočtu obce na rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 2/2023, v znení pozmeňujúcich 

návrhov. 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

 

K bodu č. 7: Dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 

Predkladateľ: starosta obce uviedol, že tento bod rokovania súvisí s predchádzajúcim bodom 

rokovania o otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento tlmočil návrhy finančnej komisie, ktorá pre jednotlivých 

žiadateľov navrhla výšku dotácie nasledovne: Dedinská folklórna skupina – 1.500 €, Obecný 

športový klub - 28.000 € (futbalový oddiel – 24.500 €, stolnotenisový oddiel – 1.300 €, 

vzpieračský oddiel – 1.500 €, hokejbalový oddiel – 700 €), eRko – HKSD, Územie Orava – 

Liptov – 1.700 €, OZ Meteníci Likavka – 1.500 €, ZO Slovenský zväz záhradkárov Likavka – 

600 €, Slovenský červený kríž, územný spolok Liptov – 500 €, LIKAVSKÉ DIVADLO, 

občianske združenie – 300 €. 

Starosta obce dal hlasovať o predložených návrhoch: 

Obecný športový klub - 28.000 €. Hlasovanie: 6-0-0. 

Dedinská folklórna skupina – 1.500 €. Hlasovanie: 6-0-0. 

eRko – HKSD, Územie Orava – Liptov – 1.700 €. Hlasovanie: 6-0-0. 

OZ Meteníci Likavka – 1.500 €. Hlasovanie: 6-0-0. 

ZO Slovenský zväz záhradkárov Likavka – 600 €. Hlasovanie: 6-0-0. 

Slovenský červený kríž, územný spolok Liptov – 500 €. Hlasovanie: 6-0-0. 

LIKAVSKÉ DIVADLO, občianske združenie – 300 €. Hlasovanie: 6-0-0. 

Návrhy uznesení predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 39/2023 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

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 28.000 €. 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

Uznesenie č. 40/2023 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

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 1.500 €. 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

Uznesenie č. 41/2023 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

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 
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Likavka o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 04/2017 pre eRko – Hnutie kresť. 

spoločenstiev detí, Územie Orava – Liptov vo výške 1.700 €. 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

Uznesenie č. 42/2023 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

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 

Likavka vo výške 1.500 €. 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

Uznesenie č. 43/2023 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

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 Slovenský zväz 

záhradkárov základná organizácia 43-20 Likavka vo výške 600 €. 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

Uznesenie č. 44/2023 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

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 Slovenský Červený 

kríž, územný spolok Liptov vo výške 500 €. 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

Uznesenie č. 45/2023 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

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 LIKAVSKÉ 

DIVADLO, občianske združenie 600 €. 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

 

K bodu č. 8: Schválenie spolufinancovania projektu Zberný dvor Likavka 

Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov, že k podpisu príslušnej zmluvy 

o nenávratnom finančnom príspevku na vybudovanie zberného dvora v Likavke je potrebné 

schválenie výšky spolufinancovania na realizáciu projektu vo výške 5 % z celkových 

oprávnených výdavkov, čo predstavuje sumu 34.247,39 €. Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento sa opýtal, do akého dátumu by mala prebehnúť kolaudácia. 

Starosta obce odpovedal, že jeho predpoklad je do roka od účinnosti zmluvy. 

Návrhy uznesení predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 46/2023 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 
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a) schvaľuje 

zabezpečenie spolufinancovania obce k projektu Zberný dvor Likavka vo výške 34.247,39 

EUR , t.j. 5 % z celkových oprávnených výdavkov  

- Názov projektu: Zberný dvor Likavka 

- Výška celkových oprávnených výdavkov: 684 947,79 EUR 

- Kód výzvy:  OPKZP-PO1-SC111-2021-72 

- Kód žiadosti NFP : NFP310010BVT5; 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

b) poveruje 

starostu k uzavretiu zmluvy o NFP vrátane dodatkov na realizáciu projektu.  

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

 

K bodu č. 9: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022 

Predkladateľ: starosta obce miesto hlavnej kontrolórky obce informoval prítomných poslancov 

o predloženej Správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2022. V tomto 

období hlavná kontrolórka obce vykonala 9 kontrol, o ktorých boli poslanci informovaní na 

príslušných rokovaniach OZ, kontroly uznesení a ostatné činnosti bližšie špecifikované 

v uvedenej správe. Starosta obce ocenil rozsah a úroveň vykonanej práce hlavnej kontrolórky, 

vyslovil jej svoje poďakovanie a otvoril diskusiu. 

Bez diskusie. 

Návrhy uznesení predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 47/2023 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022. 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

 

K bodu č. 10: Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.12.2022 do 

01.02.2023 

Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov, že 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 II. polrok 2022 a I. polrok 2023: 

- Kontrola súladu nároku na elektronické stravovacie poukážky so skutočne odobratými 

elektronickými stravovacími poukážkami zamestnancami Obecného úradu v Likavka za 

I. polrok 2022. Uvedenou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

- Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2022 na Obecnom úrade v Likavke. 

Uvedenou kontrolou neboli zistené nedostatky. 

Bez diskusie. 

Návrhy uznesení predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 48/2023 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.12.2022 do 01.02.2023. 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 
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K bodu č. 11: Informácie starostu obce 

Predkladateľ: starosta obce uviedol, že zoznam všetkých informácií za uplynulé obdobie, 

poskytol poslancom písomne (príloha zápisnice) a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento sa opýtal, ako dopadli rozhovory s p. Breyerom ohľadom 

nájomnej zmluvy a ako to vyzerá s realizáciou projektu komunitného centra obce. 

Starosta obce odpovedal, že s p. Breyerom absolvoval rokovanie, na ktorom mu predstavil 

zámer obce uchádzať sa o finančné prostriedky na vybudovanie komunitného centra. Z titulu 

vhodnosti priestorov je jeho krčma najvhodnejšia, nakoľko je tam bezbariérový prístup 

a priame prepojenie s KD Likavka. Starosta obce doplnil, že v máji 2023 bude končiť p. 

Breyerovi nájomná zmluva a ak podá novú žiadosť, bude sa tým OZ zaoberať. 

Poslanec Ing. Michal Švento sa opýtal, v akej sume by sa mala pohybovať prípadná realizácia 

komunitného centra. 

Starosta obce nevedel vyčísliť presnú sumu, ale uviedol, že suma by sa mohla pohybovať 

v desaťtisícoch eur. 

Poslanec Ing. Michal Švento sa opýtal na bližšie informácie ohľadom projektu - Odstránenie 

havarijného stavu chodieb pavilónu II ZŠ s MŠ Likavka. 

Starosta obce odpovedal, že sa jedná o výmenu podlahovej krytiny, elektrických rozvodov – 

svetelný okruh a vykurovacích telies. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 49/2023 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

informácie starostu obce. 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

 

K bodu č. 12: Interpelácie poslancov 

Interpeláciu nepredložil nikto z prítomných poslancov. 

 

K bodu č. 13: Rôzne 

Starosta obce vyzval poslancov, aby v rámci bodu rôzne predniesli svoje otázky a podnety. 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o stretnutí s dopravným inžinierom ohľadom 

projektu dopravného značenia na zriadenie dvoch priechodov pre chodcov pri predajni CBA 

Verex a pri križovatke smerom na ul. Za školou. Starosta obce doplnil informáciu o cene jednej 

blikajúcej dopravnej značky, ktorá predstavuje sumu 2.150 € bez DPH, s tým, že budú potrebné 

štyri, plus nástrek vodorovného značenia. 

Poslanec Patrik Strnátka sa opýtal, či by bolo možné osadiť len obyčajné značky, nakoľko ľudia 

by priechod pre chodcov využívali hlavne cez deň, kedy blikajúce značky nie sú až tak potrebné.  

Poslanci spolu so starostom obce súhlasili s návrhom poslanca Patrika Strnátku. 

Poslanec Jozef Nemček reagoval na žiadosť likavských divadelníkov o poskytnutie dotácie na 

technické vybavenie kultúrneho domu (ozvučenie, mikrofóny) a navrhol, aby toto vybavenie 

zakúpila obec, nakoľko môže slúžiť aj na iné podujatia.  

Starosta obce súhlasil a doplnil, že technické vybavenie ani nemá byť predmetom žiadosti 

o dotáciu. 

Poslanec Ing. Michal Švento tlmočil návrh finančnej komisie zaoberať sa celkovou 

rekonštrukciou kultúrneho domu, nakoľko jeho potenciál je veľký. 

Poslankyňa PaedDr. Renáta Mudičková súhlasila a doplnila, že je potrebné sa pozerať 

na kultúrny dom zo širšieho hľadiska. Podotkla, že v kultúrnom dome sa nebudú konať len 

plesy, ale aj rôzne kultúrne predstavenia a podujatia, pri ktorých je komfortnejšie a vhodnejšie 

sedenie spôsobom typu kinosedačiek, a že  samotné odstránenie kinosedačiek nie je riešením 

bez ďalšieho komplexného riešenia celého priestoru sály kultúrneho domu. 
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Poslanec Patrik Strnátka uviedol, že je potrebné sa zamyslieť aj nad tým, koľko krát do roka 

bývajú v našej obci také predstavenia, kvôli ktorým by bolo potrebné spomínané kinosedačky 

zachovať. 

Starosta obce doplnil, že práve kvôli uvedeným sedačkám si náš kultúrny dom vyberajú aj 

základné umelecké školy, ktoré tu organizujú svoje koncerty a súhlasil s tým, že kultúrny dom 

potrebuje globálnu rekonštrukciu. 

Poslanec Patrik Strnátka uviedol, že podľa jeho názoru, ktorý si overil aj u dvoch odborníkov, 

je zakúpený server pre obec zbytočne predražený, je formátovaný pre stredné a veľké podniky 

a obec ho plne nevyužije. Ďalej doplnil, že aj väčšie mestá majú zakúpený lacnejší server 

a požiadal starostu obce o bližšie vysvetlenie. 

Starosta obce odpovedal, že kvalitnejší server sa kupoval s víziou záruky na dlhšie časové 

obdobie a dodal, že požiada informačného technika obce, ktorý daný server konfiguroval, aby 

podal doplňujúce informácie a vysvetlenia. 

Poslanec Mgr. Roman Vrabko sa opýtal, či by bola možná úprava klauzuly, ktorá by 

umožňovala poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre jednotlivých žiadateľov, nie len na ich 

činnosť, ale aj na technické vybavenie. Poslanec Vrabko ďalej doplnil zámer hokejbalistov 

opláštiť hokejbalové ihrisko, ktorý by mohol byť financovaný z uvedenej dotácie. 

Starosta obce odpovedal, že sa jedná o majetok obce a nevidí dôvod, prečo by jeho revitalizáciu 

mala hradiť nejaká zložka a odporučil, aby si hokejbalový oddiel poslal na obec žiadosť. 

Poslanec Mgr. Roman Vrabko znovu upozornil na potrebu riešenia súčasného trhového miesta 

z bezpečnostného hľadiska. 

Poslanec Daniel Krížo uviedol, že na konci ulice Pod hradom by bolo vhodné umiestniť 

dopravnú značku „zákaz státia“, nakoľko tam bývajú odstavené autá, ktoré zabraňujú otáčaniu 

iných vozidiel. 

Poslanec Daniel Krížo upozornil na potrebu premiestnenia stĺpa na Hviezdoslavovej ulici, ktorý 

je postavený v garáde, čím bráni odtoku prívalovej dažďovej vody a hrozí zatopením dvora p. 

Halušku. 

Poslanec Jozef Nemček dodal, že p. Haluška je ochotný nechať umiestniť uvedený stĺp aj na 

jeho pozemok. 

Poslanec Patrik Strnátka doplnil, že podobný problém s prívalovou dažďovou vodou je aj na 

Mlynskej ulici pri domoch p. Colotku a Uramovcov. 

Starosta obce odpovedal, že tento problém bude potrebné riešiť sedimentačnou šachtou 

s odtokom do potoka. 

Poslanec Patrik Strnátka ďalej upozornil na lokálne nerovnosti na chodníku na ul. J. Hollého 

(hlavná cesta). 

Poslanec Daniel Krížo tiež v súvislosti s touto ulicou spomenul problém s nahrnutým snehom 

na chodníkoch a poslanec Mgr. Roman Vrabko doplnil, že ľudia s kočíkmi tam nevedia prejsť, 

problém je aj s odstavením auta a navrhol dať nahromadený sneh odpratať. 

Starosta obce odpovedal, že sa jedná o štátnu cestu a odpratávať by to mala Slovenská správa 

ciest, ale ak bude potrebné, odstráni to aj obec na vlastné náklady, ktoré si dá následne 

vyfakturovať. 

Poslanec Mgr. Roman Vrabko ďalej upozornil na potrebu riešenia nakloneného elektrického 

stĺpa v záhrade p. Boroša. 

Starosta obce odpovedal, že už je podaná žiadosť na výmenu stĺpa, ale pokúsi sa to pourgovať. 

Poslanec Patrik Strnátka uviedol, že p. Hlinka by rád od obce odkúpil pluh, ktorý kedysi obci 

daroval jeho otec a ktorý obec nevyužíva. 

Poslanec Ing. Michal Švento pre ozrejmenie doplnil, že podľa správnosti, keďže pluh sa stal 

majetkom obce a je to vedené v účtovníctve, nemôže byť pluh naspať vrátený len tak, ale ak už 

je nepoužiteľný, je potrebné, aby bol vyradený vyraďovacou komisiou, ktorá mu pridelí 

zostatkovú hodnotu. 

Poslanec Patrik Strnátka doplnil, že podľa jeho názoru by potom p. Hlinka vedel byť obci 

nápomocný pri výdatnom snežení.  
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Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 50/2023 – 9 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

diskusné príspevky. 

Hlasovanie: 6-0-0 (za: p. Daniel Krížo, PaedDr. Renáta Mudičková, p. Jozef Nemček, p. Patrik 

Strnátka, Ing. Michal Švento, Mgr. Roman Vrabko) 

 

K bodu č. 17: Záver 

Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 20:57 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Slašťanová, v. r. 

 

 

 

 

 

PaedDr. Renáta  M u d i č k o v á, v. r.      Ing. Marián  J a v o r k a, v. r.      Daniel  K r í ž o, v. r. 

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

 

Priezvisko, meno, titul Dátum: 14.02.2023 

Hatala Vladimír, MVDr . - 

Krížo Daniel 
/ 

Marton Igor 
- 

Mudičková Renáta, PaedDr. 
/ 

Nemček Jozef / 

Solár Adrián 
- 

Strnátka Patrik 
/ 

Švento Michal, Ing. / 

Vrabko Roman, Mgr. / 

  

prítomný: /  
ospravedlnený: -  
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Informácie starostu obce 14.2.2023 

Stručná bilancia významných udalostí: 

14.12. – verejné prerokovanie zámeru Mondi SCP na MsÚ Ružomberok o rekonštrukciu 

regeneračného kotla v zmysle zákona o vplyve na životné prostredie. Vypracovaná správa 

konštatuje minimálne negatívne zásahy na životné prostredie. 

15.12. – stretnutie s riaditeľom Spišskej katolíckej charity – bude otvorený nový stacionár 

v Ľubochni 

16.12. – výročná členská schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov 

v Likavke 

17.12. – výstava králikov v Dome chovateľov v Likavke 

17.12. – výročná členská schôdza Likavského urbáru 

18.12. – Vianočné trhy v Likavke – poďakovanie všetkým zainteresovaným 

20.12. – koncert žiakov CVČ Dotyk v KD Likavka 

21.12. – stretnutie s jubilantami v KD Likavka 

24.12. – roznáška kapustnice a vianočných balíčkov osamelo žijúcim obyvateľom v obci 

31.12. – rozlúčka so starým rokom – poďakovanie všetkým zainteresovaným 

3.1. – stretnutie s p. Breyerom ohľadom jestvujúcej nájomnej zmluvy 

12.1. – rokovanie Ružomberského ZMOSu – voľba orgánov na nastávajúce volebné obdobie 

19.1. – členská schôdza Klubu nadšencov amatérskej cyklistiky v Hasičskej zbrojnici Likavka 

21.1. – Referendum 2023 

25.1. – položenie venca na pamätníku na Kramariskách 

28.1. – výročná členská schôdza DHZO Likavka  

28.1. – divadelný ples 

2.2. – koncert žiakov ZUŠ Jánoš v KD Likavka 

2.2. – členská schôdza Klastra Liptov – voľba orgánov na najbližšie 4 roky a schválenie 

účtovnej závierky na rok 2022 

2.2. – stretnutie so zhotoviteľom diaľnice a zástupcom NDS k aktuálnym požiadavkám obce 

pri výstavbe diaľnice (viď. list na zhotoviteľa) 

 

Zadania a projektové aktivity:  

- Prebehlo verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela – Odstránenie havarijného stavu 

opláštenia telocvične ZŠ s MŠ Likavka 

- Obec zaslala list na zhotoviteľa diaľnice a NDS ohľadom troch požiadaviek: Kompletné 

zregulovanie potoka na odvedenie dažďových vôd z telesa diaľnice, ktorý tečie poza 

rampu na ulici Pod hradom,  

Opätovné prehodnotenie odvodnenia diaľnice cez IBV Pod hradom a Slnečnú ulicu do 

Likavčianky 

Možnosť zriadenia dočasného parkovania na súčasnom stavenisku diaľnice pod 

mostným objektom diaľnice pred Hubertusom 

- Obec zadala vypracovanie projektu dopravného značenia na zriadenie dvoch 

priechodov pre chodcov pri predajni CBA Verex a pri križovatke smerom na ul. Za 

školou 

- Obec vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela – Odstránenie havarijného 

stavu chodieb pavilónu II ZŠ s MŠ Likavka 

- Obec vyhlásila súťaž o najkrajšieho snehuliaka 

- Obec uspela v žiadosti o zriadenie zberného dvora pri pekárni – výstavba bude 

podporená sumou 650 000 Eur zo zdrojov EÚ a rozpočtu SR 

- Na 13.3.2023 je stanovené súdne pojednávanie vo veci žaloby Obce Likavka voči p. 

Kataríne Dubovcovej – pozemky pri pošte 

- Obec pripravuje podanie žiadosti na Ministerstvo školstva ohľadom odstránenia 

havarijného stavu chodieb pavilónu II ZŠ s MŠ Likavka 
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- Obec spolupracuje s MAS Dolný Liptov vo veci podania žiadosti o dotáciu v rámci 

riešenia projektu Interreg Vízia energeticky úsporného regiónu na území obcí MAS 

Dolný Liptov 

 

Aktivity v obci: 

- odstránenie poruchy na splaškovej kanalizácii budovy MŠ a ŠJ Likavka 

- zamestnanec obce zhotovil poličky a skrinky do pripravky v budove KD Likavka 

a poličky a vitríny do budovy Hasičskej zbrojnice Likavka 

- zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, cintorína, mostíkov 

a lávok (odhŕňanie snehu, posyp, odvážanie snehu) 

- odstraňovanie snehovej prikrývky zo strechy KD Likavka a cencúľov z okapových 

ríní obecných budov 

- oprava všetkých stoličiek v budove OcÚ, hasičskej zbrojnice a kultúrneho domu – 

trvalé primontovanie zadných plastových krytov 

- maľovanie priestorov budovy šatní TJ po vlaňajšom zatopení, v školiacej miestnosti 

a prechodovej chodbe na poschodí hasičskej zbrojnice, kuchynka a záchody v klube 

KD a pri kancelárii Urbáru  

- odstránenie komína na budove TJ a preplechovanie strechy 

 

Pravidelné a opakované činnosti:  

- súčinnosť pri odvoze kuchynského odpadu a starostlivosť o kontajnery s kuchynským 

odpadom a kontajnery so sklom, odvoz stavebného odpadu, objemného odpadu a textilného 

odpadu na skládku,  

 

Diaľnica: 

Severná rúra tunela Čebrať bude prerazená 15.2.2023. Na križovatke Likavka sa pracuje na 

vetve križovatky LA1 – budúci kruhový objazd pri vjazde do obce. Práce v teréne, na cestných 

a mostných konštrukciách limitujú poveternostné podmienky. 
 



OBEC LIKAVKA
                                                                                                                                     Návrh na zmenu rozpočtu

Rozpočtové opatrenie č. 24/2022 

Vypracoval (uviesť meno,dátum a podpis) Ing. Zuzana Hatalová, 16.12.2022

Schválil (uviesť meno a podpis) Ing. Marián Javorka, starosta obce

presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu

Druh rozpočtového opatrenia ● povolené prekročenie a viazanie príjmov

● povolené prekročenie a viazanie výdavkov

povolené prekročenie a viazanie finančných operácií

Bežné výdavky  (ZŠ):

ZŠ - 1. stupeň 600 251 410,00 241 251,00 6 171,00 0,00

ZŠ - 2. stupeň 600 347 186,00 333 158,00 8 523,00 0,00

Spolu 14 694,00 0,00

Bežné výdavky (obec):

ZŠ s MŠ 630 0,00 0,00 94 345,00 0,00

Civilná ochrana (bežné transfery) 640 0,00 25 414,00 4 226,00 0,00

Voľby (tovary a služby) 630 4 730,00 6 696,98 1 350,00 0,00

Spolu 99 921,00 0,00

9.4.1 111 94 345,00

3.7

5.2

9.4.1 111 341 681,00

589 103,00

Upravený 

rozpočet

Zvýšenie 

rozpočtu

Zníženie 

rozpočtu

Rozpočet po 

zmenách
Názov podprogramu Kód programu Kód zdroja Ekon. klasif.

Schválený 

rozpočet

Názov podprogramu Kód programu Kód zdroja Ekon. klasif.
Schválený 

rozpočet

Zvýšenie 

rozpočtu

Zníženie 

rozpočtu

Rozpočet po 

zmenách

9.4.1 111 247 422,00

Upravený 

rozpočet

132 031,98

11UA 29 640,00

111 8 046,98



Bežné príjmy (obec):

Dotácia - bežné výdavky (havar. sit. výplň. konštrukcií) 111 312012 0,00 94 345,00 0,00 94 345,00

Dotácia - bežné výdavky (normatív) 111 312012 574 409,00 14 694,00 0,00 589 103,00

Dotácia - OÚ Rbk 11UA 312001 25 414,00 4 226,00 0,00 29 640,00

Dotácia - OÚ Rbk 111 312001 0,00 1 350,00 0,00 1 350,00

Spolu 114 615,00 0,00 714 438,00

Kód zdroja
Ekon. 

klasif.

Schválený 

rozpočet

0,00

0,00

0,00

598 596,00

Zvýšenie 

rozpočtu

Zníženie 

rozpočtu

Rozpočet po 

zmenách

Upravený 

rozpočet



OBEC LIKAVKA
Návrh na zmenu rozpočtu

Rozpočtové opatrenie č. 1/2023 - Dotácie a nevyčerpané fin. prostriedky zo ŠR

Vypracoval (uviesť meno,dátum a podpis) Ing. Zuzana Hatalová, 03.01.2023

Schválil (uviesť meno,dátum a podpis) Ing. Marián Javorka, starosta obce

presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu

Druh rozpočtového opatrenia ● povolené prekročenie a viazanie príjmov

● povolené prekročenie a viazanie výdavkov

● povolené prekročenie a viazanie finančných operácií

Bežné výdavky obec:

Voľby (tovary a služby) 630 0,00 0,00 1 350,00 0,00

ZŠ 630 0,00 0,00 94 345,00 0,00

Civilná ochrana (bežné transfery) 640 0,00 0,00 4 288,00 0,00

Spolu 99 983,00 0,00 99 983,00

Bežné výdavky ZŠ:

Dotácia - PK - z r. 2022 600 0,00 0,00 47 761,00 0,00 47 761,00

Dotácia - výchova a vzdelávanie detí MŠ z r. 2022 600 0,00 0,00 1 844,00 0,00 1 844,00

Dotácia - vzdelávacie poukazy z r. 2022 600 0,00 0,00 625,00 0,00 625,00

Dotácia - dopravné z r. 2022 600 0,00 0,00 339,00 0,00 339,00

Dotácia - lyžiarsky kurz 600 0,00 3 000,00 2 250,00 0,00 5 250,00

Spolu 52 819,00 0,00 55 819,00

Ekonomická 

klasifikácia

Zvýšenie 

rozpočtu

Zníženie 

rozpočtu

Rozpočet po 

zmenách

Schválený 

rozpočet

Upravený 

rozpočet

94 345,00

3.7 131M 1 350,00

Zvýšenie 

rozpočtu

Schválený 

rozpočet

Upravený 

rozpočet

4 288,005.2 11UA

Názov položky Kód programu Kód zdroja

9.4.1 131M

Rozpočet po 

zmenách
Názov položky Kód programu Kód zdroja

9.4.1

9.6.1 131M

131M

131M

111

Ekonomická 

klasifikácia

9.6.2

Zníženie 

rozpočtu

9.6.5

131M

9.6.12



Bežné príjmy:

Kód zdroja

Dotácia zo ŠR - lyžiarsky kurz 111 312012 0,00 2 250,00 0,00 5 250,00

Dotácia - OÚ Rbk 11UA 312001 0,00 4 288,00 0,00 4 288,00

Spolu 6 538,00 0,00 9 538,00

Príjmové finančné operácie:

Kód zdroja

PFO - výluč. fin. prostr. z prebytku z r. 2022 131M 453 0,00 146 264,00 0,00 146 264,00

Spolu 146 264,00 0,00 146 264,00

Ekonomická 

klasifikácia

Schválený 

rozpočet

Upravený 

rozpočet

Zvýšenie 

rozpočtu

Ekonomická 

klasifikácia

Schválený 

rozpočet

Upravený 

rozpočet

Zvýšenie 

rozpočtu

0,00

Zníženie 

rozpočtu

Zníženie 

rozpočtu

0,00

Rozpočet po 

zmenách

Rozpočet po 

zmenách

3 000,00



OBEC LIKAVKA
Návrh na zmenu rozpočtu

Rozpočtové opatrenie č. 2/2023 

Vypracoval (uviesť meno,dátum a podpis) Ing. Zuzana Hatalová, 14.02.2023

Schválil (uviesť meno,dátum a podpis) Ing. Marián Javorka, starosta obce

presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu

Druh rozpočtového opatrenia ● povolené prekročenie a viazanie príjmov

● povolené prekročenie a viazanie výdavkov

● povolené prekročenie a viazanie finančných operácií

Bežné výdavky obec:

Splácanie úrokov 650 1 250,00 0,00 5 000,00 0,00

Zber a odvoz KO (tovary a služby) 630 0,00 0,00 2 475,00 0,00

Prenesený výkon št. správy - ŽP 600 312,00 0,00 14,00 0,00

Zber a odvoz KO (tovary a služby) 630 100 000,00 0,00 10 297,00 0,00

Spolu 17 786,00 0,00 119 348,00

Bežné výdavky ZŠ:

ZŠ - 1. stupeň 600 254 500,00 0,00 10 553,00 0,00 265 053,00

ZŠ - 2. stupeň 600 351 453,00 0,00 14 573,00 0,00 366 026,00

Dotácia - výchova a vzdelávanie detí MŠ 600 11 168,00 0,00 4 565,00 0,00 15 733,00

Dotácia - asistent učiteľa 600 13 374,00 0,00 2,00 0,00 13 376,00

Spolu 29 693,00 0,00 660 188,00

110 297,00

Zvýšenie 

rozpočtu

Schválený 

rozpočet

Upravený 

rozpočet

Rozpočet po 

zmenách

Ekonomická 

klasifikácia

Zníženie 

rozpočtu

14.2.2 111

6.1 41

326,00

Ekonomická 

klasifikácia

Zvýšenie 

rozpočtu

Zníženie 

rozpočtu

Rozpočet po 

zmenách

Schválený 

rozpočet

Upravený 

rozpočet

2 475,00

3.2 41 6 250,00

Názov položky Kód programu Kód zdroja

6.1 45

Názov položky Kód programu Kód zdroja

9.6.1

9.6.7

9.4.1 111

9.4.1 111

111

111



Kapitálové výdavky :

Odpadové hospodárstvo 700 0,00 0,00 34 250,00 0,00

Rekonštrukcia komunikácie 700 0,00 0,00 59 576,00 0,00

Rekonštrukcia komunikácie 700 0,00 0,00 3 803,00 0,00

Prevádzka šport. areálu - detské ihrisko (MPSVaR SR) 700 0,00 0,00 33 100,00 0,00

Prevádzka šport. areálu - detské ihrisko (vl. náklady) 700 0,00 0,00 3 680,00 0,00

Spolu 134 409,00 0,00 134 409,00

Bežné príjmy:

Kód zdroja

Daň z príjmov územnej samospráve 41 111003 0,00 49 550,00 0,00 1 159 550,00

Dotácia MV SR - úsek starostlivosti o ŽP 111 312012 0,00 14,00 0,00 326,00

Dotácia - normatív 111 312012 0,00 25 126,00 0,00 631 079,00

Dotácia - výchova a vzdelávanie detí MŠ 111 312012 0,00 4 565,00 0,00 15 733,00

Dotácia - asistent učiteľa 111 312012 0,00 2,00 0,00 14 376,00

Spolu 79 257,00 0,00 1 821 064,00

Kapitálové príjmy:

Kód zdroja

Zo štátneho rozpočtu 1AA1 322001 0,00 59 576,00 0,00 59 576,00

Spolu 59 576,00 0,00 59 576,00

Príjmové finančné operácie:

Kód zdroja

PFO - výluč. fin. prostr. z prebytku z r. 2022 131M 453 0,00 33 100,00 0,00 33 100,00

PFO - výluč. fin. prostr. z prebytku z r. 2022 45 453 0,00 2 475,00 0,00 2 475,00

Spolu 35 575,00 0,00 35 575,00

0,00

0,00

605 953,00

Rozpočet po 

zmenách

Rozpočet po 

zmenách

312,00

Zníženie 

rozpočtu

Upravený 

rozpočet

Zvýšenie 

rozpočtu

Ekonomická 

klasifikácia

Schválený 

rozpočet

Ekonomická 

klasifikácia

Schválený 

rozpočet

0,00

Kód zdroja

Ekonomická 

klasifikácia

Schválený 

rozpočet

1 110 000,00

Ekonomická 

klasifikácia

Schválený 

rozpočet

11 168,00

14 374,00

Upravený 

rozpočet

Zvýšenie 

rozpočtu

Zníženie 

rozpočtu

Upravený 

rozpočet

Rozpočet po 

zmenách

Zvýšenie 

rozpočtu

Zníženie 

rozpočtu

Názov položky Kód programu
Zníženie 

rozpočtu

Rozpočet po 

zmenách

6.1 11GF 34 250,00

Zvýšenie 

rozpočtu

Upravený 

rozpočet

33 100,00

10.1.1 41 3 680,00

7.6 1AA1 59 576,00

7.6 11GE 3 803,00

10.1.1 131M


