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Zápisnica 

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke 

dňa 17.01.2022 
 

Starosta obce                                         Ing. Marián Javorka 

Hlavný kontrolór obce                          Mgr. Janka Pavlíková  

 

Prítomní poslanci OZ: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, 

Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento  

Ospravedlnený: Ing. Renát Haluška, PhD. 

Prizvaná: Mgr. Mária Šlašťanová – ref. OcÚ,  

 

Návrh programu rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov 

zápisnice 

2. Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Likavka na roky 2016 

– 2020 

3. Návrh Nájomnej zmluvy medzi obcou Likavka a Národnou diaľničnou spoločnosťou, 

a. s. 

4. Záver 

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

prítomných a konštatoval, že rokovanie OZ v 8. volebnom období bolo zvolané v 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 v krátkosti predstavil dôvody zvolania neplánovaného rokovania OZ a dal 

hlasovať o predloženom návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva. Hlasovanie: 8-

0-0. Starosta obce vyzval poslancov na predloženie doplňujúceho alebo pozmeňujúceho návrhu 

k programu rokovaniu obecného zastupiteľstva. Poslanci nepredložili žiadne návrhy. Starosta 

obce navrhol zmeniť názov bodu č. 3 „Návrh Nájomnej zmluvy medzi Obcou Likavka 

a Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s.“ na „Prevod obecného majetku – prenájom 

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

Schválený program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov 

zápisnice 

2. Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Likavka na roky 2016 

– 2020 

3. Prevod obecného majetku – prenájom pozemkov 

4. Záver 

Starosta obce navrhol Ing. Michala Šventa za predsedu návrhovej komisie, p. Adriána Solára 

a p. Mariána Mliečka za členov návrhovej komisie. Starosta obce otvoril diskusiu 

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

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

zápisnice určil poslancov p. Jozefa Nemčeka a p. Daniela Kríža. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 
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Uznesenie č. 314/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) schvaľuje 

program rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián 

Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

b) volí 

Ing. Michala Šventa za predsedu návrhovej komisie,  

p. Adriána Solára a p. Mariána Mliečka za členov návrhovej komisie; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián 

Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

c) berie na vedomie 

určenie zapisovateľky Mgr. Márie Slašťanovej 

a overovateľov zápisnice p. Jozefa Nemčeka a p. Daniela Kríža. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián 

Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 2: Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Likavka na roky 

2016 - 2020 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom potrebu opätovne aktualizovať 

PHSR obce Likavka formou predĺženia jeho platnosti do 31.12.2022, ktorá súvisí so 

skutočnosťou, že sa doposiaľ nepodarilo naplniť jeho plánované ciele a ukazovatele a ktorá je 

podmienená rozvojovými aktivitami, na čerpanie ktorých boli vytvorené možnosti získania 

nenávratných finančných príspevkov, dotácií a grantov (aktuálne na vybudovanie Zberného 

dvora v obci Likavka). 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Bez diskusie. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 315/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

schvaľuje 

predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Likavka na roky 2016 

– 2020 do 31.12.2022, nakoľko sa nepodarilo naplniť jeho plánované ciele a ukazovatele. 
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián 

Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

 

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

Predkladateľ: starosta obce bližšie predstavil prítomným poslancom predmet prenájmu 

obecného majetku, ktorý súvisí s elimináciou negatívnych vplyvov výstavby Diaľnice D1 

Hubová – Ivachnová na obyvateľov obce Likavka (odstránenie priameho spojenia statických 

oporných prvkov na ceste I/59 na základy rodinných domov). Starosta obce doplnil, že 

k uvedenej problematike sa dňa 16.12.2021 konal verejný hovor s vlastníkmi dotknutých 

nehnuteľností, na ktorom boli vlastníci vyzvaní k spísaniu svojich stanovísk a požiadaviek. 

Starosta obce absolvoval aj stretnutie s riaditeľom Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s., 

ktorému tlmočil požiadavku na riešenie nápravy prepadnutých poklopov kanálov na dotknutej 

ulici. Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Adrián Solár uviedol, že po spomínanom verejnom hovore navštívil jednotlivých 

vlastníkov dotknutých nehnuteľností, ktorí sa zhodli na spoločnom vyjadrení, ktoré bude 

zaslané na adresu spoločností DOPRAVOPROJEKT, a. s. a Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

v znení: 

„Na základe doručených nájomných zmlúv vám spoločne navrhujeme: 
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Nevykonávať realizáciu na odstránenie vibrácií na ceste I/59 v obci Likavka na súkromných 

pozemkoch obyvateľov, ale vykonať realizáciu nového oporného múru v jestvujúcom telese 

chodníka vedľa štátnej cesty I/59, čím nedôjde k poškodeniu našich nehnuteľností.“ 

Starosta obce poďakoval p. Solárovi za prevzatie iniciatívy ohľadom spísania uvedeného 

vyjadrenia. 

Poslanec Marián Mliečko, ako obyvateľ dotknutej ulice sa vyjadril, že podľa neho prichádza 

k riešeniu kompenzačných opatrení pomerne neskoro, nakoľko si myslí, že nápor nákladných 

áut spôsobujúcich spomínané negatívne vplyvy na nehnuteľnostiach bude po vybudovaní 

diaľnice klesať. 

Starosta obce uviedol, že intenzita prejazdu ťažkých nákladných áut bude z roka na rok 

prirodzene stúpať a doplnil, že po dokončení diaľničného úseku sa na tejto ulici bude klásť aj 

nový asfaltový povrch. Kompenzačné opatrenia sa realizujú teraz preto, že boli do stavebných 

prác zapracované až po ich naprojektovaní a vydaní rozhodnutia o príslušnej zmene stavby pred 

jej dokončením. 

Poslanec Marián Mliečko uviedol, že prechádzajúce kamióny nedodržujú predpísanú rýchlosť, 

pri dodržaní tejto rýchlosti sú negatívne vplyvy minimálne. 

Poslanci obce viedli krátku diskusiu k predloženej problematike. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 316/2022 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

výzvu na uzavretie Nájomnej zmluvy medzi obcou Likavka a Národnou diaľničnou 

spoločnosťou, a. s. č. 30201/NZ-043/2021/Likavka/7596-04/0920/DPP/SO 229-00; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián 

Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

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:  

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 56 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 2 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 1520/1, druh pozemku 

– záhrada, katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 3858 vedenom Okresným 

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 44 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 31 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 54 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 19 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 60 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 1 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 61 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 1 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 62 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 1 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 
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- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 63 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 15 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 64 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 14 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 65 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 17 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 66 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 24 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 67 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 2 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 68 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 8 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom,  

nakoľko tieto pozemky Obec Likavka dočasne nevyužíva na plnenie úloh obce; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián 

Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

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, 

Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO:  35 919 001, 

a to: 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 56 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 2 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 1520/1, druh pozemku 

– záhrada, katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 3858 vedenom Okresným 

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 44 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 31 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 54 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 19 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 60 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 1 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 61 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 1 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 
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- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 62 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 1 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 63 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 15 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 64 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 14 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 65 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 17 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 66 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 24 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 67 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 2 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

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

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

- pozemok vo vlastníctve obce, diel č. 68 v Geometrickom pláne č. 31322000-2910-22/2021 

zo dňa 2.9.2021, o výmere 8 m2, ktorý je súčasťou parcely E KN č. 6000/1, druh pozemku 

– 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 pozemky sú súčasťou stavby vo verejnom záujme – Diaľnica D1 Hubová – 

Ivachnová. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián 

Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 4: Záver 

Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 17:12 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Slašťanová, v. r. 

 

 

 

 

 Jozef  N e m č e k, 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: 17.01.2022 

Haluška Renát, Ing., PhD. - 

Hatala Vladimír, MVDr. 
/ 

Krížo Daniel / 

Marton Igor 
/ 

Mliečko Marián 
/ 

Nemček Jozef / 

Peniak Jozef 
/ 

Solár Adrián 
/ 

Švento Michal, Ing. / 

  

prítomný: /  
ospravedlnený: -  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


