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Zápisnica 

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke 

dňa 20.05.2021 
 

Starosta obce                                         Ing. Marián Javorka 

Hlavný kontrolór obce                          Mgr. Janka Pavlíková – ospravedlnená z rokovania 

 

Prítomní poslanci OZ: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento  

Ospravedlnení poslanci: Adrián Solár 

Prizvaná: Mgr. Mária Šlašťanová – ref. OcÚ,  

Ostatní prítomní: Dalibor Marton, Matúš Šuľa, Daniela Bubniaková, Bc. Ján Lukáč 

 

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. Dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 

5. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2021 

6. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.02.2021 do 

01.04.2021 

7. Informácie starostu obce 

8. Voľba prísediacich pre Okresný súd Ružomberok 

9. Interpelácie poslancov 

10. Rôzne 

11. 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 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 Ing. Michala Šventa za predsedu návrhovej komisie, p. Jozefa Nemčeka 

a p. Jozefa Peniaka 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. Daniela Kríža a p. Mariána Mliečka. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 227/2021 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 
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a) schvaľuje 

program rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 

b) volí 

Ing. Michala Šventa za predsedu návrhovej komisie,  

p. Jozefa Nemčeka a p. Jozefa Peniaka za členov návrhovej komisie; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 

c) berie na vedomie 

určenie zapisovateľky Mgr. Márie Slašťanovej, 

a overovateľov zápisnice p. Daniela Kríža a p. Mariána Mliečka. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 

 

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

Z dôvodu neprítomnosti hlavnej kontrolórky obce Mgr. Janky Pavlíkovej o plnení uznesení 

obecného zastupiteľstva informoval prítomných starosta obce, ktorý konštatoval, že od začiatku 

nového volebného obdobia bolo doposiaľ prijatých 226 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 uvedené územné celky a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Starosta obce uviedol, že pokračuje v riešení daného problému. Vo veci bol telefonicky 

oslovený súdny znalec- p. Matej Sýkora, ktorý predbežne potvrdil, že vypracuje znalecký 

posudok. Uskutočnilo sa už aj stretnutie s p. Matejom Sýkorom, ktorý v prípadnej žalobe na 

určenie vlastníckych práv pozemku usúdil, že vidí veľkú šancu na úspech. Starosta obce ďalej 

uviedol, že p. Matej Sýkora je ochotný uvedené znalecké posudzovanie prijať. Predpokladaný 

termín dodania je koniec septembra 2021 a odhadované znalečné náklady by nemali presiahnuť 

sumu 2.500 €. Starosta obce požiadal poslancov, aby zahlasovali o tom, či môže poveriť p. 

Sýkoru vypracovaním znaleckého posudku. Hlasovanie: 8-0-0. 

Uznesenie č. 203/2020-8 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce, aby 

na nasledujúcom rokovaní obecného zastupiteľstva písomne informoval poslancov o prijatých 

opatreniach vo veci odstránenia nedostatkov, ktoré boli zistené kontrolami, ktoré v roku 2019 

a v roku 2020 vykonal hlavný kontrolór. Starosta obce uviedol, že správu o prijatých opatreniach 

ešte nemá vypracovanú, poprosil prítomných poslancov o zhovievavosť a prisľúbil predloženie 

správy na najbližšom rokovaní OZ. 

Starosta otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Igor Marton uviedol, že v prípade vyhratia sporu sa uvedených 2500 eur môže 

vyžiadať ako trovy konania. 

Poslanec MVDr. Vladimír Hatala v súvislosti s uznesením č. 203/2020-8 požiadal o bližšie 

informácie k rozmerom riešeného pozemku. 

Starosta obce podal uvedené bližšie informácie. 

Poslanec Ing. Michal Švento v súvislosti s uznesením č. 203/2020-8 súhlasil s predĺžením 

lehoty predloženia správy starostom obce, ale zároveň vyjadril nádej, že starosta obce tentokrát 

už slovo dodrží. 
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Starosta obce dal hlasovať o predĺžení lehoty podania správy o prijatých opatreniach vo veci 

odstránenia nedostatkov, ktoré boli zistené kontrolami, ktoré v roku 2019 a v roku 2020 vykonal 

hlavný kontrolór. Hlasovanie: 8-0-0. Starosta obce poďakoval prítomným poslancom. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 228/2021 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

informácie o plnení uznesení obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 3: Prevod obecného majetku – schválenie nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej 

zmluve o vecnom bremene 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným výzvu na uzavretie Nájomnej zmluvy 

a zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene č. 30201/NZ+VB-006/2021/Likavka/7596-

04/0920/DPP/522-00 medzi obcou Likavka a Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. Starosta 

obce bližšie špecifikoval, že sa jedná o prekládku hlavného vodovodu z Kramarísk do obce 

Likavka, nakoľko súčasné územie vedenia vodovodu je v predmetnom úseku zastavené tak, že 

nie je dodržané ochranné pásmo. 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Marián Mliečko sa opýtal, o ktoré domy sa jedná. 

Starosta obce odpovedal, že ide o posledné tri domy pri rampe na ulici Pod hradom. 

Poslanec Jozef Peniak sa opýtal, kto bude financovať prekládku vodovodu. 

Starosta obce odpovedal, že prekládku vodovodu bude hradiť Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 229/2021 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

výzvu na uzavretie Nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene č. 

30201/NZ+VB-006/2021/Likavka/7596-04/0920/DPP/522-00 medzi obcou Likavka a 

Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s.; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 

b) schvaľuje 

dočasnú prebytočnosť pozemku o výmere 30 m2 vyčleneného geometrickým plánom č. 

31322000-2910-005/2021 zo dňa 17.02.2021 ako diel 7 GP z parcely registra KN-C č. 2530/1, 

druh pozemku ostatná plocha, zapísanej na LV č. 1167 vedenom Okresným úradom 

Ružomberok, katastrálnym odborom pre k.ú. Likavka, pozemku o výmere 30 m2 vyčleneného 

geometrickým plánom č. 31322000-2910-005/2021 zo dňa 17.02.2021 ako diel 8 GP z parcely 

registra KN-C č. 2530/1, druh pozemku ostatná plocha, zapísanej na LV č. 1167 vedenom 

Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom pre k.ú. Likavka a pozemku o výmere 

8 m2 vyčleneného geometrickým plánom č. 31322000-2910-005/2021 zo dňa 17.02.2021 ako 

diel 14 GP z parcely registra KN-C č. 2530/62, druh pozemku ostatná plocha, zapísanej na LV 

č. 1167 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom pre k.ú. Likavka, 

všetky pozemky spolu o výmere 68 m2 vo výlučnom vlastníctve Obce Likavka, nakoľko sa 

nevyužívajú trvale ani prechodne na plnenie úloh obce; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 

c) schvaľuje 

spôsob prenájmu pozemku o výmere 30 m2 vyčleneného geometrickým plánom č. 31322000- 

2910-005/2021 zo dňa 17.02.2021 ako diel 7 GP z parcely registra KN-C č. 2530/1, druh 
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pozemku ostatná plocha, zapísanej na LV č. 1167 vedenom Okresným úradom Ružomberok, 

katastrálnym odborom pre k.ú. Likavka, pozemku o výmere 30 m2 vyčleneného geometrickým 

plánom č. 31322000-2910-005/2021 zo dňa 17.02.2021 ako diel 8 GP z parcely registra KN-C 

č. 2530/1, druh pozemku ostatná plocha, zapísanej na LV č. 1167 vedenom Okresným úradom 

Ružomberok, katastrálnym odborom pre k.ú. Likavka a pozemku o výmere 8 m2 vyčleneného 

geometrickým plánom č. 31322000-2910-005/2021 zo dňa 17.02.2021 ako diel 14 GP z parcely 

registra KN-C č. 2530/62, druh pozemku ostatná plocha, zapísanej na LV č. 1167 vedenom 

Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom pre k.ú. Likavka, všetky pozemky 

spolu o výmere 68 m2 vo výlučnom vlastníctve Obce Likavka, v prospech Národnej diaľničnej 

spoločnosti, a.s., spôsobom v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) 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;  

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 

d) schvaľuje 

zriadenie vecného bremena v predpokladanom rozsahu podľa dokumentácie ako podkladu pre 

uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.  

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 3: Prevod obecného majetku – prenájom nebytových priestorov 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným žiadosť žiadateľa: OLIDENT, s.r.o., R. 

Dúbravca 1564/3A, 034 01 Ružomberok v zastúpení Mykola Oliseichyk – konateľ spoločnosti, 

o prenájom časti nebytových priestorov v budove zdravotného strediska č. 865 o výmere 76,51 

m2 na prevádzkovanie súkromnej zubnej ambulancie od 1.6.2021. Starosta obce ďalej doplnil, 

že ku dňu 30.3.2021 MUDr. Marta Halásová prestala užívať ambulanciu a požiadala o zrušenie 

nájomnej zmluvy, ktorá bola následne formou dohody podpísaná. Starosta obce priblížil 

momentálnu situáciu a fungovanie v ambulancii a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento tlmočil otázku finančnej komisie, či ešte aj niekto iný prejavil 

záujem o uvedenú ambulanciu.  

Starosta obce odpovedal, že nik iný. Vzhľadom na súčasný nedostatok stomatológov môžeme 

byť radi, že sa vôbec niekto našiel.  

Poslanec Igor Marton súhlasil so slovami p. starostu. 

Poslanec MVDr. Vladimír Hatala sa opýtal, či si obec sama našla uvedenú zubárku. 

Starosta obce odpovedal, že je to zásluhou p. zubárky Halásovej a touto cestou by jej chcel aj 

za to poďakovať. 

Poslanec MVDr. Vladimír Hatala požiadal o bližšie informácie ohľadom predmetného nájmu. 

Starosta obce podal poslancom bližšie informácie. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 230/2021 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

žiadosť žiadateľa: OLIDENT, s.r.o., R. Dúbravca 1564/3A, 034 01 Ružomberok v zastúpení 

Mykola Oliseichyk – konateľ spoločnosti, o prenájom časti nebytových priestorov v budove 

zdravotného strediska č. 865 o výmere 76,51 m2 na prevádzkovanie súkromnej zubnej 

ambulancie od 1.6.2021; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, 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:  
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- časť nebytových priestorov o výmere 76,51 m2 v budove zdravotného strediska s. č. 865, 

evidovanej na parcele CKN č. 910/2, zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie 

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

odborom, nakoľko tento priestor Obec Likavka dočasne nevyužíva na plnenie úloh obce; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, 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, 

žiadateľovi OLIDENT, s.r.o., R. Dúbravca 1564/3A, 034 01 Ružomberok v zastúpení Mykola 

Oliseichyk – konateľ spoločnosti, a to časť nebytových priestorov o výmere 76,51 m2 v budove 

zdravotného strediska s. č. 865, evidovanej na parcele CKN č. 910/2, zastavané plochy a 

nádvoria, katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 1167 vedenom Okresným úradom 

Ružomberok, katastrálnym odborom.  

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka považuje 

skutočnosť, že žiadateľ bude prevádzkovať súkromnú zubnú ambulanciu, čím bude 

zabezpečená dostupnosť zdravotnej starostlivosť pre občanov obce. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 3: Prevod obecného majetku – prenájom nebytových priestorov 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným žiadosť Branislava Hatalu, Štúrova 728, 034 

95 Likavka, o prenájom nebytových priestorov o výmere 127 m2 v budove v stolárskej dielne 

na ul. D. Kráľovenskej, súp. č. 115. Starosta obce ďalej doplnil, priestory stolárskej dielne 

užíval Maroš Dubovec – DUMAR, ale fyzicky v nej pracoval p. Branislav Hatala. Platnosť 

zmluvy o nájme skončila ku dňu 14.3.2021. Budova je v súčasnosti, čo sa týka tepelno-

izolačných vlastností v zlom stave a rozvody elektrickej energie nevyhovujú platným normám. 

Starosta obce navrhol, aby p. Branislav Hatala dal zhodnotiť budovu a vykonal nápravu. Tieto 

náklady by sa následne započítali do nájmu. 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento zdôraznil nevyhnutnosť vykonania revízie elektriny a odstránenia 

závad v predmetnej budove.  

Starosta obce doplnil, že predmetom nájomnej zmluvy s p. Marošom Dubovcom bolo aj 

technické zariadenie, ktoré sa už pre zastaranosť nepoužíva a ktoré by bolo vhodné pri 

najbližšej inventarizácii odpísať z majetku obce. Starosta obce ďalej dodal, že hlavná 

kontrolórka obce navrhla zvážiť aj iné využitie budovy, a to konkrétne, ako zberný dvor. 

Poslanec Igor Marton vyjadril súhlas s poslancom Ing. Michalom Šventom. 

Poslanec MVDr. Vladimír Hatala navrhol spustenie prevádzky podmieniť vyriešením požiarno-

bezpečnostných závad na budove. 

Poslanec Marián Mliečko na základe rozhovoru s p. Branislavom Hatalaom uviedol, že p. 

Hatala už má vypracovaný projekt na obnovu uvedenej stavby. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 231/2021 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

žiadosť Branislava Hatalu, Štúrova 728, 034 95 Likavka, IČO: 44536691, DIČ: 1070253404, o 

prenájom nebytových priestorov o výmere 127 m2 v budove v stolárskej dielne na ul. D. 

Kráľovenskej, súp. č. 115 evidovanej na parcele CKN č. 1531, zastavané plochy a nádvoria, 

katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 1167 vedenom Okresným úradom Ružomberok, 

katastrálnym odborom za účelom poskytovania stolárskych služieb obyvateľom obce Likavka; 
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Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, 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:  

- nebytové priestory o výmere 127 m2 v budove stolárskej dielne na ul. D. Kráľovenskej, súp. 

č. 115 evidovanej na parcele CKN č. 1531, zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie 

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

odborom, nakoľko tento priestor Obec Likavka dočasne nevyužíva na plnenie úloh obce; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, 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, 

žiadateľovi Branislavovi Hatalovi, Štúrova 728, 034 95 Likavka, IČO: 44536691, DIČ: 

1070253404, a to nebytové priestory o výmere 127 m2 v budove v stolárskej dielne na ul. D. 

Kráľovenskej, súp. č. 115 evidovanej na parcele CKN č. 1531, zastavané plochy a nádvoria, 

katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 1167 vedenom Okresným úradom Ružomberok, 

katastrálnym odborom.  

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka považuje 

skutočnosť, že žiadateľ bude poskytovať stolárske služby obci Likavka aj všetkým jej občanom. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 3: Prevod obecného majetku – prenájom nebytových priestorov 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným žiadosť Anežky Bažíkovej, IČO: 37040090, 

034 95 Likavka 494, o prenájom nebytových priestorov o výmere 64 m2 v budove Strediska 

služieb na ul. J. Hollého, súp. č. 551 evidovanej na parcele CKN č. 1962/5, zastavané plochy a 

nádvoria, katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 1167 vedenom Okresným úradom 

Ružomberok, katastrálnym odborom za účelom rozšírenia cateringovej prevádzky a služieb. 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Bez diskusie. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 232/2021 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

žiadosť Anežky Bažíkovej, IČO: 37040090, 034 95 Likavka 494, o prenájom nebytových 

priestorov o výmere 64 m2 v budove Strediska služieb na ul. J. Hollého, súp. č. 551 evidovanej 

na parcele CKN č. 1962/5, zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Likavka, zapísanej 

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

rozšírenia cateringovej prevádzky a služieb; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, 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:  

- nebytové priestory o výmere 64 m2 v budove Strediska služieb na ul. J. Hollého, súp. č. 551 

evidovanej na parcele CKN č. 1962/5, zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie 

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

odborom, nakoľko tento priestor Obec Likavka dočasne nevyužíva na plnenie úloh obce; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 
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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 Anežke Bažíkovej, IČO: 37040090, 034 95 Likavka 494, a to nebytové priestory o 

výmere 64 m2 v budove Strediska služieb na ul. J. Hollého, súp. č. 551 evidovanej na parcele 

CKN č. 1962/5, zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 

1167 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom.  

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka považuje 

skutočnosť, že žiadateľ rozšíri doteraz prenajaté priestory cateringovej prevádzky a služieb 

využívané k poskytovaniu všeobecne prospešnej služby: výroba jedál a poskytovanie 

cateringových služieb pre obyvateľov obce Likavka.  

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 3: Prevod obecného majetku – prenájom nebytových priestorov 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným žiadosť žiadateľa: Liptovské múzeum, 

Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok IČO: 35993154, DIČ: 2020590363 o dlhodobý 

prenájom priestoru Turisticko-informačnej kancelárie (TIK) a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento súhlasil s uvedeným nájmom a zároveň tiež tlmočil súhlasné 

stanovisko finančnej komisie.  

Poslanec Igor Marton tiež vyjadril súhlas s predmetným nájmom. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 233/2021 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

žiadosť žiadateľa: Liptovské múzeum, Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok IČO: 

35993154, DIČ: 2020590363 o dlhodobý prenájom priestoru Turisticko-informačnej kancelárie 

(TIK) vybudovanej v rámci projektu Likavka – Wilkowice na ceste k hradu Likava o výmere 

25 m2 , na ul. Pod hradom, ktorá sa nachádza na parcele EKN č. 1525/1, trvalý trávny porast, 

katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 3749 vedenom Okresným úradom Ružomberok, 

katastrálnym odborom za účelom prevádzkovania informačného centra s propagačnými 

materiálmi slúžiacimi na informovanosť o expozíciách Liptovského múzea a tiež obchodík so 

suvenírmi napomáhajúcimi rozvoju cestovného ruchu na Liptove a v obci Likavka;  

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, 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:  

- Turisticko-informačnú kanceláriu (TIK) o výmere 25 m2 , na ul. Pod hradom, ktorá sa 

nachádza na parcele EKN č. 1525/1, trvalý trávny porast, katastrálne územie Likavka, 

zapísanej na LV č. 3749 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, 

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

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, 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, 

žiadateľovi - Liptovské múzeum, Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok IČO: 

35993154, DIČ: 2020590363, a to Turisticko-informačnú kanceláriu (TIK) o výmere 25 m2 , 

na ul. Pod hradom, ktorá sa nachádza na parcele EKN č. 1525/1, trvalý trávny porast, katastrálne 
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územie Likavka, zapísanej na LV č. 3749 vedenom Okresným úradom Ružomberok, 

katastrálnym odborom.  

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka považuje 

skutočnosť, že žiadateľ v prenajatom priestore plánuje prevádzkovať informačné centrum s 

propagačnými materiálmi slúžiacimi na informovanosť o expozíciách Liptovského múzea a tiež 

obchodík so suvenírmi napomáhajúcimi rozvoju cestovného ruchu na Liptove a v obci Likavka.  

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 3: Prevod obecného majetku – prenájom nebytových priestorov 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným žiadosť žiadateľa: UPC BROADBAND 

SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967, IČ DPH: 

SK2022117405, o uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru nachádzajúceho sa v budove 

bývalého obecného úradu, súp. č. 866, za účelom poskytovania verejných služieb 

elektronických komunikácií v lokalite obce Likavka. Starosta obce ďalej uviedol, že výpoveď 

zmluvy o nájme uvedeného nebytového priestoru bola od spoločnosti Michal Letoštiak 

SITYNET doručená na adresu obce a plynie trojmesačná výpovedná lehota. 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Bez diskusie. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 234/2021 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

žiadosť žiadateľa: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, 

IČO: 35971967, IČ DPH: SK2022117405, o uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru o 

výmere 9,66 m2, nachádzajúceho sa v budove bývalého obecného úradu, súp. č. 866, evidovanej 

na parcele CKN č. 911/1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, okres Ružomberok, 

obce Likavka, katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 1167 vedenom Okresným 

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom za účelom poskytovania verejných služieb 

elektronických komunikácií v lokalite obce Likavka;  

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, 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: 

- nebytový priestor o výmere 9,66 m2, nachádzajúceho sa v budove bývalého obecného úradu, 

súp. č. 866, evidovanej na parcele CKN č. 911/1, druh pozemku – zastavané plochy a 

nádvoria, okres Ružomberok, obce Likavka, katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 

1167 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, nakoľko tento 

priestor Obec Likavka dočasne nevyužíva na plnenie úloh obce; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, 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, 

žiadateľovi UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 

35971967, IČ DPH: SK2022117405, a to nebytový priestor o výmere 9,66 m2, nachádzajúceho 

sa v budove bývalého obecného úradu, súp. č. 866, evidovanej na parcele CKN č. 911/1, druh 

pozemku – OBEC LIKAVKA 11 zastavané plochy a nádvoria, okres Ružomberok, obce 

Likavka, katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 1167 vedenom Okresným úradom 

Ružomberok, katastrálnym odborom.  
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Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka považuje skutočnosť, 

že žiadateľ bude poskytovať verejné služby elektronických komunikácií v lokalite obce Likavka. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 3: Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným žiadosť nájomcu Michal Letoštiak 

SITYNET, Mostová 2208/4, 034 01 Ružomberok, IČO: 41971469, IČ DPH: SK1075603947, 

zo dňa 01.03.2021 o skončenie nájmu nebytových priestorov o výmere 9,66 m2, nachádzajúcich 

sa v budove bývalého obecného úradu, súp. č. 866. 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Bez diskusie. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 235/2021 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) berie na vedomie 

žiadosť nájomcu Michal Letoštiak SITYNET, Mostová 2208/4, 034 01 Ružomberok, IČO: 

41971469, IČ DPH: SK1075603947, zo dňa 01.03.2021 o skončenie nájmu nebytových 

priestorov o výmere 9,66 m2, nachádzajúcich sa v budove bývalého obecného úradu, súp. č. 

866, evidovanej na parcele CKN č. 911/1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, okres 

Ružomberok, obce Likavka, katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 1167 vedenom 

Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, prenajatom na základe Zmluvy o 

nájme nebytových priestorov, uzatvorenej dňa 30.3.2017 na dobu neurčitú dohodou, ku dňu 

31.03.2021; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 

b) schvaľuje 

skončenie nájmu dohodou a uzatvorenie dohody o skončení nájmu nebytových priestorov o 

výmere 9,66 m2, nachádzajúcich sa v budove bývalého obecného úradu, súp. č. 866, evidovanej 

na parcele CKN č. 911/1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, okres Ružomberok, 

obce Likavka, katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 1167 vedenom Okresným 

úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, prenajatom na základe Zmluvy o nájme 

nebytových priestorov, uzatvorenej dňa 30.3.2017 na dobu neurčitú pre nájomcu Michal 

Letoštiak SITYNET, Mostová 2208/4, 034 01 Ružomberok, IČO: 41971469, IČ DPH: 

SK1075603947, na základe jeho žiadosti zo dňa 01.03.2021 dohodou, ku dňu 30.06.2021 za 

nasledovných podmienok:  

- ku dňu skončenia nájmu budú všetky záväzky nájomcu vyplývajúce zo zmluvy o nájme 

nebytových priestorov, vrátane zaplatenia nájomného vysporiadané a uhradené,  

- prenajaté nebytové priestory nájomca odovzdá v stave v akom ich prevzal; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 

c) schvaľuje 

dohodu o skončení nájmu nebytových priestorov o výmere 9,66 m2 , nachádzajúcich sa v 

budove bývalého obecného úradu, súp. č. 866, evidovanej na parcele CKN č. 911/1, druh 

pozemku – zastavané plochy a nádvoria, okres Ružomberok, obce Likavka, katastrálne územie 

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

odborom, prenajatom na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatvorenej dňa 

30.3.2017 na dobu neurčitú pre nájomcu Michal Letoštiak SITYNET, Mostová 2208/4, 034 01 

Ružomberok, IČO: 41971469, IČ DPH: SK1075603947. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 

K bodu č. 3: Zmluva o nájme oporných bodov obecného rozhlasu 
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Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným žiadosť žiadateľa: UPC BROADBAND 

SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967, IČ DPH: 

SK2022117405, o uzavretie zmluvy o nájme stĺpov verejného rozhlasu a otvoril diskusiu. 

Bez diskusie. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 236/2021 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

žiadosť žiadateľa: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, 

IČO: 35971967, IČ DPH: SK2022117405, o uzavretie zmluvy o nájme stĺpov verejného 

rozhlasu zo dňa 22.4.2021; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, 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: 163 oporných bodov obecného rozhlasu;  

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, 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, 

žiadateľovi - UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 

35971967, IČ DPH: SK2022117405, a to 163 oporných bodov obecného rozhlasu.  

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka považuje 

skutočnosť, že žiadateľ prostredníctvom kabeláže upevnenej na oporných bodoch obecného 

rozhlasu vybuduje a bude prevádzkovať internetovú sieť pre klientov z obce Likavka. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 3: Prevod obecného majetku – žiadosť o odkúpenie pozemku 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným žiadosť p. Marcely Kaniovej, Likavka 64 o 

odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce o výmere 240 m2 za účelom vymedzenia priestoru na 

parkovanie motorových vozidiel klientov rehabilitačného centra Ceragem Likavka. Starosta 

poprosil predsedu stavebnej komisie o stanovisko a zároveň otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Daniel Krížo, ako predseda stavebnej komisie uviedol, že stavebná komisia neodporúča 

obecnému zastupiteľstvu podporiť formu predaja ale formu prenájmu uvedeného pozemku. 

Poslanec Ing. Michal Švento tlmočil názor finančnej komisie, ktorý súhlasí s názorom 

stavebnej komisie. 

Poslanec Igorm Marton tiež súhlasil s formou prenájmu pozemku. 

Poslanec Ing. Renát Haluška sa opýtal, či p. Kaniová plánuje spevňovať plochu parkoviska. 

Starosta obce odpovedal, že p. Kaniová to nespomínala ale predpokladá, že určité úpravy 

vykoná. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 237/2021 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

žiadosť p. Marcely Kaniovej, Likavka 64 o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce o výmere 

240 m2 , ktorý je súčasťou parcely KN-C č. 2281/9, o výmere 9890 m2, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na LV č. 1167 vedenom Okresným úradom 

Ružomberok, katastrálnym odborom, za účelom vymedzenia priestoru na parkovanie 

motorových vozidiel klientov rehabilitačného centra Ceragem Likavka;  
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Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 

b) schvaľuje 

trvalú prebytočnosť pozemku vo vlastníctve obce o výmere 240 m2 , ktorý je súčasťou parcely 

KN-C č. 2281/9, o výmere 9890 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísanej na 

LV č. 1167 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom pre k.ú. Likavka, 

ktorý je vo výlučnom vlastníctve Obce Likavka a nevyužíva sa trvale ani prechodne na plnenie 

úloh obce. 

Hlasovanie: 0-8-0 (proti: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 4: Dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 

Predkladateľ: starosta obce uviedol, že žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 podali: 

Obecný športový klub Likavka (vrátane jeho štyroch oddielov (vzpieračský, futbalový, 

stolnotenisový a hokejbalový), Dedinská folklórna skupina LIKAVA (ako jediná až po 

stanovenom termíne), eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Orava – Liptov, 

OZ Meteníci Likavka a Slovenský zväz záhradkárov základná organizácia 43-20 Likavka. 

Starosta obce doplnil, že pandemická situácia výrazne ovplyvňuje aj činnosť týchto organizácií, 

čo je potrebné zohľadniť pri rokovaní. 

Starosta obce otvoril diskusiu, do ktorej pozval aj prizvaných hostí. 

Diskusia: 

O slovo sa prihlásil p. Dalibor Marton, ktorý zastupuje Slovenský zväz záhradkárov základnú 

organizáciu 43-20 Likavka. 

Starosta v zmysle schváleného Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Likavka 

dal hlasovať o možnosti vystúpiť p. Daliborovi Martonovi. Hlasovanie: 8-0-0. Starosta dal 

slovo p. Martonovi. 

P. Dalibor Marton v krátkosti predstavil činnosť organizácie záhradkárov a ako účel použitia 

požadovanej dotácie vo výške 600 € uviedol úhradu dopravy na poznávací zájazd do Kroměříža.  

Starosta obce poďakoval p. Daliborovi Martonovi a vyzval poslancov, aby zareagovali na 

predmetnú žiadosť o poskytnutie dotácie.  

Poslanec Ing. Michal Švento vyzdvihol prínos organizácie a tlmočil názor finančnej komisie, 

ktorá sa po diskusii zhodla na názore podporiť uvedenú žiadosť vo výške 500 €. 

Poslanec MVDr. Vladimír Hatala ocenil záslužnú činnosť organizácie a vyzdvihol skutočnosť, 

že napomáhajú rozširovať hlavne pôvodné domáce kultúry ovocných drevín. 

Poslanec Jozef Peniak sa priklonil k názoru finančnej komisie. 

Starosta obce dal na zváženie fakt, že v zmysle platného VZN Obce Likavka č. 4/2017 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Likavka, použitie dotácie má byť 

účelovo viazané predovšetkým na činnosť organizácie.  

Poslanec Jozef Nemček upozornil, že na druhej strane organizácia poskytuje stromky pre 

obyvateľov obce zadarmo. 

Poslanec Ing. Renát Haluška vyzdvihol skutočnosť, že do organizácie sú zapojení aj mladí 

občania Likavky, čím sa vychovávajú nové generácie záhradkárov v obci. Poslanec Ing. 

Haluška vyjadril súhlas so schválením dotácie vo výške 600 €. 

Poslanec Marián Mliečko tiež súhlasil so schválením dotácie vo výške 600 €. 

Poslanec Igor Marton vyzdvihol činnosť organizácie a priklonil sa k schváleniu sumy vo výške 600 €. 

Poslanec Daniel Krížo tiež súhlasil so sumou 600 €, ako formou podpory ich záslužnej činnosti. 

Poslanec Ing. Michal Švento stiahol svoj návrh. 

Starosta obce dal hlasovať o poskytnutí dotácie pre Slovenský zväz záhradkárov základná 

organizácia 43-20 Likavka vo výške 600 €. Hlasovanie: 8-0-0. 

P. Dalibor Marton poďakoval obecnému zastupiteľstvu. 

O slovo sa prihlásil p. Matúš Šuľa, ktorý zastupuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev 

detí, Územie Orava – Liptov. 
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Starosta v zmysle schváleného Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Likavka dal 

hlasovať o možnosti vystúpiť p. Matúšovi Šuľovi. Hlasovanie: 8-0-0. Starosta dal slovo p. Šuľovi. 

P. Matúš Šuľa v krátkosti predstavil činnosť organizácie, jej fungovanie online formou v čase 

pandemických obmedzení, poďakoval obecnému zastupiteľstvu za schválenie minuloročnej 

dotácie a predstavil účel použitia dotácie na r. 2021, ktorý zahŕňa rôzne aktivity na čele 

s plánovaným letným táborom v Zliechove. 

Starosta obce poďakoval p. Matúšovi Šuľovi a doplnil, že eRko – Hnutie kresťanských 

spoločenstiev detí, Územie Orava – Liptov požaduje dotáciu vo výške 1.700 € a vyzval 

poslancov, aby zareagovali na predmetnú žiadosť. 

Poslanec Ing. Michal Švento tlmočil názor finančnej komisie, ktorá navrhla podporiť uvedenú 

organizáciu plnou sumou 1.700 €. 

Poslanci Daniel Krížo a Igor Marton súhlasili s názorom finančnej komisie. 

Poslanec Ing. Renát Haluška tiež súhlasil s podporením plnej sumy a doplnil, že aj deti zo 

sociálne znevýhodnených rodín využívajú služby tejto organizácie. 

Starosta obce dal hlasovať o poskytnutí dotácie pre eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev 

detí, Územie Orava – Liptov vo výške 1.700 €. Hlasovanie: 8-0-0. 

O slovo sa prihlásil Bc. Ján Lukáč - predseda OZ Meteníci Likavka. 

Starosta v zmysle schváleného Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Likavka dal 

hlasovať o možnosti vystúpiť p. Jánovi Lukáčovi. Hlasovanie: 8-0-0. Starosta dal slovo p. 

Lukáčovi. 

Bc. Ján Lukáč poďakoval za uvedené slovo a v krátkosti predstavil činnosť organizácie, jej 

plány v blízkej budúcnosti a hlavný cieľ, ktorým je udržanie florbalu v obci Likavka, 

rozbehnutie detského florbalu a komplexná práca s deťmi. P. Lukáč ďalej doplnil, že záujem 

zo strany detí o florbal stále je. 

Starosta obce poďakoval Bc. Jánovi Lukáčovi a vyzval poslancov, aby zareagovali na 

predmetnú žiadosť o poskytnutie dotácie.  

Poslanec Ing. Michal Švento tlmočil stanovisko finančnej komisie, ktorá mala výhrady voči 

tomu, že počet detí z Likavky v uvedenom združení klesá a nakoľko sa z dôvodu pandemickej 

situácie nemohlo odohrať veľa zápasov, finančná komisia navrhla podporiť toto združenie 

sumou 2.000 €. 

Starosta obce doplnil, že pôvodný návrh je 3.000 €. 

Poslanec Igor Marton spomenul, že počet všetkých členov je 90 a z toho Likavčanov je 30 a na 

základe tejto informácie sa opýtal, či je aj nejaká forma podpory od Mesta Ružomberok. 

Bc. Ján Lukáč odpovedal, že ostatní členovia si platia členské a že podpora od Mesta 

Ružomberok je v podstate žiadna. Mesto by ich podporilo sumou 300 €, ale len v tom prípade, 

ak by si v názve zmenili Likavku na Ružomberok. 

Poslanci Jozef Nemček, Igor Marton, Ing. Renát Haluška a MVDr. Vladimír Hatala navrhli 

podporiť uvedenú organizáciu dotáciou vo výške 2.500 €. 

Starosta obce doplnil, že v názve klubu je Likavka a dedinských klubov, ktoré oficiálne hrajú 

florbalovú ligu na Slovensku nie je veľa. Väčšinou sú to mestské kluby, preto je to aj určité 

špecifikum tohto oddielu. Starosta ďalej spomenul, že je to oddiel s tradíciou aj výsledkami, 

ktorý hrá vysokú ligu. 

Bc Ján Lukáč doplnil, že aj v dôsledku pandemickej situácie je žiadosť o dotáciu na r. 2021 

nižšia ako po minulé roky. 

Poslanec Ing. Michal Švento stiahol svoj návrh o podporu dotáciou vo výške 2.000 €.  

Starosta obce dal hlasovať o poskytnutí dotácie pre OZ Meteníci Likavka vo výške 2.500 €. 

Hlasovanie: 8-0-0. 

O slovo sa prihlásila p. Daniela Bubniaková, ktorá zastupuje Obecný športový klub Likavka. 

Starosta v zmysle schváleného Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Likavka 

dal hlasovať o možnosti vystúpiť p. Daniele Bubniakovej. Hlasovanie: 8-0-0. Starosta dal slovo 

p. Bubniakovej. 
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P. Daniela Bubniaková poďakovala za udelené slovo a v krátkosti predstavila plánovanú činnosť 

a fungovanie jednotlivých oddielov v rámci OŠK Likavka počas pandemických obmedzení. 

Nakoľko je ťažké určiť, koľko plánovaných aktivít sa kvôli pandémii podarí ešte uskutočniť, 

navrhla znížiť pôvodnú požadovanú výšku dotácie pre celý športový klub o 8.000 €.  

Starosta obce doplnil, že pôvodná požadovaná výška dotácie pre celý športový klub je 32.600 

€, ktorá je rozdelená medzi jednotlivé oddiely nasledovne: futbalový oddiel – 25.500 €, 

stolnotenisový oddiel – 1.500 €, vzpieračský oddiel – 1.200 € a hokejbalový oddiel – 400 €. 

Poslanec Ing. Michal Švento v krátkosti predstavil plánovanú činnosť a finančné výdavky 

stolnotenisového oddielu a za finančnú komisiu predstavil návrhy výšky dotácie pre jednotlivé 

oddiely v rámci OŠK Likavka: futbalový oddiel – 21.000 €, stolnotenisový oddiel – 1.050 €, 

vzpieračský oddiel - 850 € a hokejbalový oddiel – 400 €. 

Starosta obce sa opýtal p. Daniely Bubniakovej, či akceptuje návrh finančnej komisie. 

P. Daniela Bubniaková súhlasila. 

Starosta obce dal hlasovať o poskytnutí dotácie pre Obecný športový klub Likavka vo výške 

23.300 €. Hlasovanie: 8-0-0. 

Starosta obce ďalej predstavil žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 1.000 € od žiadateľa: 

Dedinská folklórna skupina LIKAVA, ktorá bola na adresu obce doručená až po stanovenom 

termíne. Starosta obce otvoril diskusiu. 

Poslanec Ing. Michal Švento tlmočil názor finančnej komisie, ktorá na základe nesplnenia 

podmienok navrhla neakceptovať predmetnú žiadosť. 

Poslanec Igor Marton nesúhlasil s názorom finančnej komisie a navrhol rokovať o výške dotácie. 

Poslanec MVDr. Vladimír Hatala navrhol Dedinskú folklórnu skupinu LIKAVA podporiť 

dotáciou vo výške 500 €. 

Poslanec Jozef Nemček navrhol sumu 800 €. 

Poslanec Igor Marton navrhol sumu 700 €. 

Ostatní poslanci stiahli svoje návrhy.  

Starosta obce dal hlasovať o poskytnutí dotácie pre Dedinskú folklórnu skupinu LIKAVA vo 

výške 700 €. Hlasovanie: 8-0-0. 

Návrh uznesení predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 238/2021 – 8 

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 23.300 €. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 

 

Uznesenie č. 239/2021 – 8 

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 pre Dedinskú 

folklórnu skupinu Likava vo výške 700 €. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 

 

Uznesenie č. 240/2021 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

schvaľuje 
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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 pre eRko – 

Hnutie kresť. Spoločenstiev detí, Územie Orava - Liptov vo výške 1.700 €. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 

 

Uznesenie č. 241/2021 – 8 

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 pre OZ Meteníci 

vo výške 2.500 €. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 

 

Uznesenie č. 242/2021 – 8 

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 pre Slovenský 

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

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 5: Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2021 

Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o predložených rozpočtových 

opatreniach č. 4, 5, 6, 7, 8 a 9/2021 (príloha zápisnice), ktoré boli vypracované z dôvodu 

skutkového stavu a nevyhnutných potrieb obce a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanci požiadali o bližšie vysvetlenie niektorých rozpočtových opatrení, ktoré im starosta 

obce následne vysvetlil. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 243/2021 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

zmenu rozpočtu obce na rok 2021, rozpočtovým opatrením č. 4/2021, č. 5/2021, č. 6/2021, č. 

7/2021, č. 8/2021, č. 9/2021; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 

b) schvaľuje 

zmenu rozpočtu obce na rok 2021, rozpočtovým opatrením č. 4/2021, č. 5/2021, č. 6/2021, č. 

7/2021, č. 8/2021; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 

c) schvaľuje 

zmenu rozpočtu obce na rok 2021, rozpočtovým opatrením č. 9/2019. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 
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K bodu č. 6: Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.02.2021 do 

01.04.2021 

Predkladateľ: starosta obce v mene neprítomnej Mgr. Janka Pavlíková - hlavne kontrolórka 

obce uviedol, že hlavná kontrolórka obce podala v správe informácie o kontrolovanom subjekte 

– Obecný úrad Likavka, kde boli za sledované obdobie vykonané tri kontroly v súlade s plánom 

kontrolnej činnosti na I. polrok 2021: 

- Kontrola účtovných dokladov so zameraním na dodržiavanie a správne vykonávanie 

základnej finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na Obecnom úrade 

v Likavke – pri kontrole bolo zistené porušenie vnútorného predpisu, 

- Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2020 na Obecnom úrade v Likavke – bez 

zistených nedostatkov,  

- Kontrola účtovných dokladov so zameraním na dodržiavanie a správne vykonávanie 

základnej finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v Základnej škole 

s materskou školou v Likavke – kontrolou nebolo zistené porušenie zákona. 

Starosta obce doplnil, že zistené chyby sa odstránia a otvoril diskusiu. 

Bez diskusie. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 244/2021 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.02.2021 do 01.04.2021. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 7: Informácie starostu obce 

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

poskytol poslancom emailovou poštou (príloha zápisnice) a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento sa opýtal, či sa zlepší situácia na ceste I/59 ohľadom zametania, 

vysávania a veľkého množstva výtlkov.  

Starosta obce odpovedal, že zametanie a vysávanie cesty je prisľúbené a zároveň poprosil 

poslancov bývajúcich na dotknutej ulici o spätnú väzbu. K poškodeniu asfaltového koberca 

výtlkmi starosta obce uviedol, že pravdepodobne bude potrebné zavolať riaditeľa Správy ciest 

ŽSK na pracovné stretnutie, aby sa veci začali hýbať. 

Poslanec Ing. Michal Švento sa opýtal, v akom stave je situácia s vrakmi áut na parkovisku za kostolom. 

Starosta obce odpovedal, že vraky áut sú už odstránené. 

Starosta obce na záver tohto bodu doplnil, že v súvislosti s budovaním optickej siete v obci 

Likavka práve prebieha dotazníkový prieskum. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 245/2021 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

informácie starostu obce. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 8: Voľba prísediacich pre okresný súd Ružomberok 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom návrh kandidátov na voľbu 

prísediacich pre Okresný súd Ružomberok, ktorými sú: Mgr. Janka Pavlíková, Mgr. Jozef 

Haluška, p. Ferdinand Novák a p. Karol Bachan. 
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Starosta obce otvoril diskusiu. 

Bez diskusie. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 246/2021 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

návrh kandidátov z radov občanov na voľbu prísediacich pre Okresnú súd Ružomberok 

predložený starostom obce Likavka.  

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 9: Interpelácie poslancov 

Interpeláciu nepredložil nikto z prítomných poslancov. 

 

K bodu č. 10: Rôzne 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným žiadosť o finančný príspevok na r. 2021 pre 

Základnú organizáciu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska č. 49 Ružomberok a otvoril 

diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že podľa zákona obec môže poskytnúť dotáciu len 

občianskemu združeniu, ktoré má sídlo v danej obci, alebo v nej pôsobí. Keďže uvedená 

organizácia nespĺňa ani jednu podmienku, poskytnutie dotácie je v tomto prípade nezákonné. 

Iné je, keby napríklad zorganizovali podujatie na území obce, v tom prípade by ich obec mohla 

finančne podporiť.  

Poslanec Daniel Krížo  uviedol, že nie je proti dotácii ale zákon by sa porušovať nemal. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 247/2021 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

žiadosť Základnej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska č. 49 Ružomberok 

o finančný príspevok na činnosť v r. 2021; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 

b) neschvaľuje 

žiadosť o finančný príspevok na činnosť v r. 2021 pre Základnú organizáciu Únie nevidiacich 

a slabozrakých Slovenska č. 49 Ružomberok. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 10: Rôzne 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným žiadosť p. Veroniky Ondríkovej o čiastočné 

zateplenie a o vyriešenie pripojenia vykurovania budovy bývalej Reštaurácie v Likavke  

a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Daniel Krížo uviedol, že stavebná komisia sa po zaoberaní predmetnou žiadosťou 

zhodla na tom, že keďže čiastočné zateplenie steny by bolo neefektívne a neekonomické 

a celkový zásah do plášťa budovy je protizákonný (v rozpore s technickými normami), riešenie 

uvedenej situácie je momentálne nereálne. Reálnym ostáva len zateplenie podlahy.  

Poslanec Ing. Michal Švento doplnil, že od 1.1.2021 platí nový stavebný zákon, ktorý hovorí, 

že na verejné budovy majú byť vystavené energetické certifikáty a keď sa budova oficiálne 

zatepľuje, hoci aj časť steny, musí prebehnúť stavebné konanie.  

Poslanci ďalej viedli krátku diskusiu o možnostiach vykurovania danej prevádzky. 
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Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 248/2021 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) berie na vedomie 

žiadosť p. Veroniky Ondríkovej o čiastočné zateplenie a o vyriešenie pripojenia vykurovania 

budovy bývalej Reštaurácie v Likavke;  

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 

b) neschvaľuje 

žiadosť p. Veroniky Ondríkovej o čiastočné zateplenie a o vyriešenie pripojenia vykurovania 

budovy bývalej Reštaurácie v Likavke. 

Hlasovanie: 7-0-1 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, 

Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento; zdržal sa: Ing. Renát Haluška,) 

 

K bodu č. 10: Rôzne 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom anonymný podnet od občanov 

Likavky a žiadosť o nápravu environmentálnej záťaže spôsobenej vyvážaním hnoja z chovu 

ošípaných v lokalite Žabovo.  Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Daniel Krížo uviedol, že Komisia životného prostredia odporučila zrekultivovať 

hnojisko na náklady vyvážajúceho a vzhľadom na to, že hnojisko zasahuje do ochranného 

pásma potoka, označila túto činnosť ako protizákonnú s vysokým rizikom kontaminácie 

potoka. 

Poslanec MVDr. Vladimír Hatala doplnil, že na vybudovanie hnojiska bývajú veľmi prísne 

normy.  

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 249/2021 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) berie na vedomie 

žiadosť občanov obce Likavka o nápravu environmentálnej záťaže v lokalite Žabovo; 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 

b) žiada 

Obecný úrad Likavka o zabezpečenie nápravy a odstránenia environmentálnej záťaže v lokalite 

Žabovo. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 10: Rôzne 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o nadchádzajúcej zmene v oblasti 

poskytovania obedov pre dôchodcov, nakoľko aktuálna situácia už povoľuje poberanie stravy 

z Centra sociálnych služieb Likava. V tejto súvislosti sa opýtal poslancov, či uznesenie č. 

192/2020 – 8 zo dňa 10.11.2020, ktorým bolo schválené dočasné neuplatňovanie poplatku za 

dovoz obedov podľa Prílohy č. 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Likavka 

a to počas doby trvania pandémie COVID-19, považujú v aktuálnej situácii za stále platné, 

alebo sa bude rušiť. Starosta obce v krátkosti predstavil nové podmienky poskytovania obedov 

platné od 1.6.2021 a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Igor Marton sa opýtal, prečo má obedy pre dôchodcov poskytovať domov dôchodcov 

a nie škola. 
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Starosta obce na základe diskusie s p. riaditeľom uviedol dôvody, kvôli ktorým nie je vhodné 

variť pre dôchodcov v škole, a to: 1) škola 90 dní v roku nevarí, 2) stravovanie je koncipované 

pre deti. 

Poslanec Daniel Krížo sa opýtal, koľko stojí mesačne rozvoz obedov.  

Starosta obce odpovedal, že sa prejazdia mesačne dve plné nádrže, teda približne 110 €. 

Poslanci so starostom obce ďalej viedli krátku diskusiu na uvedenú problematiku, na konci 

ktorej sa zhodli zatiaľ ponechať dočasné neuplatňovanie poplatku za dovoz obedov. Starosta 

obce dal hlasovať o dočasnom neuplatňovaní poplatku za dovoz obedov. Hlasovanie: 8-0-0. 

Poslanec Jozef Peniak, sa opýtal či sa plánuje čistenie potoka od náletových drevín. 

Starosta obce odpovedal, že vyvolá iniciatívu. 

Poslanec Jozef Peniak upozornil na potrebu opílenia stromu na ulici Pod hradom. 

Poslanec Igor Marton požiadal starostu obce, aby upozornil jedného nemenovaného majiteľa 

hospodárskych zvierat, aby odstraňoval ich exkrementy z cesty pri dome smútku.  

Poslanec Igor Marton ďalej uviedol, že občania sa sťažujú na to, že na zbernom dvore im kážu 

privážať len rozobraté veci. 

Starosta obce odpovedal, že zamestnanca zberného dvora už poučil.  

Poslanec Igor Marton ocenil vybudovanie svetelných priechodov pre chodcov v obci. 

Poslanec Ing. Renát Haluška upozornil na potrebu umiestnenia dopravného zrkadla na 

križovatke ulíc J. Bellu a Železničnej. 

Poslanec Jozef Nemček sa opýtal, či je v tomto roku v rozpočtovom pláne asfaltovanie ulíc, 

a konkrétne sa opýtal na ulicu medzi poštou a školou. 

Starosta obce odpovedal že uvedená ulica je zahrnutá v rozpočtovom pláne na r. 2021. Starosta 

obce ďalej doplnil, že do dvoch týždňov bude hotová aj projektová dokumentácia rekonštrukcie 

ul. Pod Paračkou. 

Poslanec Marián Mliečko sa opýtal, či je v pláne spraviť priechody pre chodcov na ulici J. 

Hollého pri obchode MILK-AGRO a pri križovatke so Školskou ulicou. 

Starosta obce uviedol, že sa tým ešte nezaoberal 

Poslanec Marián Mliečko upozornil, na kôpku pozametaného posypového materiálu pri štátnej  

ceste a poukázal na potrebu vybudovania protipovodňových opatrení formou poldrov v Žabove 

a na Kramariskách. 

Starosta obce odpovedal, že otvorí diskusiu s predstaviteľmi Slovenského vodohospodárskeho podniku. 

Poslanec Jozef Nemček podal vysvetlenia k udalostiam z predošlého rokovania OZ, na ktorom 

nebol prítomný a na ktorom sa riešil konflikt spojený s napísaním článku po Mikulášskej akcii. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 250/2021 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

diskusné príspevky. 

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor 

Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento) 

 

K bodu č. 11: Záver 

Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 20:30 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Slašťanová, v. r. 

 

 

 

 

Daniel  K r í ž o, v. r.               Ing. Marián  J a v o r k a, v. r.             Marián  M l i e č k o, v. r.  

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

 

Priezvisko, meno, titul Dátum: 20.05.2021 

Haluška Renát, Ing. / 

Hatala Vladimír, MVDr. / 

Krížo Daniel / 

Marton Igor 
/ 

Mliečko Marián 
/ 

Nemček Jozef / 

Peniak Jozef 
/ 

Solár Adrián 
- 

Švento Michal, Ing. / 

  

prítomný: /  
ospravedlnený: -  
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Informácie starostu obce 20.05.2021 

 

Stručná bilancia významných aktivít: 

Všetky soboty vo februári, marci a apríli – plošné skríningové testovanie v MOM Likavka + 

zdravotnícke zabezpečenie testovania pre ďalších 5 obcí v okrese + 2 x kloktacie testovanie 

v ZŠ (posledné dva aprílové týždne) 

04.03. – online stretnutie rady MAS Dolný Liptov k možnostiam čerpania fondov, rozpočtu na 

rok 2021 a príprave valného zhromaždenia 

29.03. – stretnutie s riaditeľom Odboru správy majetku a investícií ŽSK Ing. Petrom Mrvečkom 

a poslancom ŽSK Michalom Slašťanom za účelom prediskutovania možností riešenia NN 

prípojky k hradu Likava, ku ktorému už existuje projektová dokumentácia.  

15.04. – 6 strán o obci Likavka v dvojtýždenníku Spoločník 

28.4. – Rokovanie s riaditeľom Združenia Čebrať: „tankodrom“ pri Hubertuse do júna 2022 – 

potom sa začne budovať kruhový objazd, počas budovania ktorého sa bude meniť profil cesty 

I/59 a aj upravovať jej asfaltový povrch – odporúčanie riaditeľa: obrátiť sa na SSC ohľadom 

lokálnych vysprávok – žiadosť bola zaslaná, starosta tlmočil žiadosť o intenzívnejšie zametanie 

a vysávanie cesty I/59, o operatívne riešenie odvodnenia cesty I/59 v zastavanom území obce 

a pri križovatke s ulicou Pod hradom, možnosť trvalo využívať vstup ku hradu cez tzv. kravský 

výhon a vybudovanie parkoviska je nereálny, Združenie bude participovať na projekte 

elektrifikácie Hradu Likava, odvodnenie pri starom smetisku, starosta namietal voči zanedbanej 

povinnosti zaplachtovávať vozidlá stavby, o bariérach prachu a blata po krajniciach, o obnove 

hovorov s ľuďom po uvoľnení pandemických opatrení. Plánované ukončenie výstavby diaľnice 

11/2023 

29.4. – stavanie mája v CSS Likava 

30.4. – stavanie mája pred OcÚ Likavka a tvorba reportáže o zavedení zberu kuchynského 

odpadu v obci Likavka pre Mestskú televíziu Ružomberok 

13.05. – rokovanie Ružomberského ZMOSu v Likavke – problematika pandemických opatrení 

v praxi, pozemkových úprav, aktuálnych výziev na čerpanie fondov, k problematike odchytu 

a držania túlavých zvierat. V tejto veci RZMO vypracoval zmluvu o odchyte túlavých zvierat, 

v rámci ktorej bude na tejto aktivite spoločne participovať väčšina obcí okresu Ružomberok. 

15.05. – Poľovnícke združenie Likava-Choč spolu so skupinou dobrovoľníkov vykonalo očistu 

poľovného revíru od odpadkov – nazbieralo sa viac ako 40 vriec a dva 1100 l kontajnery na 

sklo a plasty 

2 x rozvoz balíčkov pomoci seniorom nad 65 rokov dobrovoľníkmi z radov obce (vitamíny, 

rúška, respirátory, dezinf. gély) 

 

Zadania a projektové aktivity:  

- Podané žiadosti: žiadosť o doplnenie vybavenia oddychovej zóny na Kramariskách bola 

podporená z grantového programu Nadácie Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“ 

sumou 800 € (žiadateľom bol Klub nadšencov amatérskej cyklistiky v spolupráci 

s obcou) 

- Podané a zatiaľ nevyhodnotené žiadosti:  

1) Efektívnejšie envirovzdelávanie v obci Likavka – lexikon o triedení odpadov do 

každej domácnosti – požadovaná suma 5000,- € + 1426 € spoluúčasť 

2) Envirofond – žiadosť o finančný príspevok za vytriedený odpad v r. 2020 – táto 

položka je nárokovateľná – jej výšku určuje priamo Envirofond 

3) Z grantovej schémy VÚC Žilina sme podali žiadosť na doplnenie fitness a workout-

prvkov k ihrisku pri hasičskej zbrojnici – požadovaná suma 3000,- € + 20 % 

spoluúčasť 

4) Avizovaný projekt na vybudovanie rozhľadne sme museli zredukovať na žiadosť 

o príspevok na vybudovanie altánu s mini ihriskom pri prírodnom amfiteátri. 
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Žiadosť o grant vo výške cca 10.000 € bola zaslaná v apríli na ministerstvo investícií 

a reg. rozvoja 

5) Na Fond na podporu umenia bola zaslaná žiadosť o zakúpenie kníh v sume 4.500 € 

+ 500 € spolufinancovanie 

- Pripravujeme: po poldruha ročnej snahe boli obci bezodplatne prevedené do vlastníctva 

pozemky pod chodníkmi pri ceste I/59 od Seniresu po križovatku s ul. J. Kačku 

a pozemky pod chodníkmi na ul. J. Kačku v účtovnej hodnote 6347,40 €. Po 

zavkladovaní pozemkov podáme v rámci OP IROP prostredníctvom MAS Dolný 

Liptov žiadosť o nenávratný fin. príspevok na rekonštrukciu týchto chodníkov vo výške 

55.608 €a vrátane spoluúčasti obce. Aktuálne prebieha aktualizácia projektovej 

dokumentácie a rozpočtu. 

- Ďalej pripravujeme podanie žiadosti o dotáciu na zriadenie učebne IT a jazykovej 

učebne pre prvý stupeň ZŠ s MŠ Likavka 

- Obec podpísala zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na prístavbu hasičskej zbrojnice. 

Výška dotácie je 30.000,- € + 2.815 € spolufinancovanie. Peniaze z ministerstva boli už 

pripísané na účet obce. 

- Vedenie ZŠ s MŠ Likavka z dotačných zdrojov ministerstva školstva kompletne 

zmodernizovalo zastaralé šatne druhého stupňa ZŠ a zabezpečilo moderné vybavenie 

zamykateľnými skrinkami a lavicami 

- Obec zaslala na riadiaci orgán (min. zdravotníctva) následnú monitorovaciu správu č. 5 

k projektu Stavebné úpravy a zateplenie Zdravotného strediska Likavka. Ide o poslednú 

monitorovaciu správu k tomuto projektu. 

- Obec zabezpečila osadenie a montáž dopravného značenia a spomaľovacích prahov na 

uliciach D. Kráľovenskej, Za školou, Školskej a Pod hradom a zriadenie inteligentného 

priechodu pre chodcov na Paračke 

- Obec realizovala verejné obstarávanie na úžitkové nákladné vozidlo do 3,5 t. Vozidlo 

MAN dodá v septembri 2021 (kvôli výpadku vo výrobe počas koronakrízy) spoločnosť 

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. Bratislava v cene 36.360,- € 

- Bytovka v bývalom areáli Lesov SR: projektant vypracoval a dodal projektové zadanie 

postačujúce na začatie územného konania, k tomu podaná žiadosť o určenie stavebného 

úradu, prebieha inžiniering pre naprojektovanie profesií (elektrika, voda, plyn): 

Výsledky statiky: časť pozdĺžnej budovy (garáže) bude musieť byť asanovaná 

a postavená nanovo, základy musia byť spevnené. Bytovka bude štvorpodlažná, 4. 

podlažie bude vo forme drevostavby 

- Na základe podnetu prebieha hĺbková kontrola účtovníctva obce za r. 2019 na Daňovom 

úrade Ružomberok 

- Prebiehajú dve prokurátorské previerky – jedna na aplikáciu zákona o slobodnom 

prístupe k informáciám skončila upozornením vo veci doplnenia evidenčnej zložky tejto 

agendy, druhá – neukončená je zameraná na stavebné konania 

- Spoločnosť DOXXbet and K-bet, s.r.o. podala na Krajskú prokuratúru dva podnety na 

preskúmanie zákonnosti podporenej petície Zastavme hazard a prijatého VZN o zákaze 

prevádzkovania herne a kasína v obci Likavka 

- Obec zaslala spoločnosti BALA, a.s. reklamačný list so žiadosťou o odstránenie 

vzniknutej vady: zvlnenej PVC fólie v MŠ Likavka. Závada bude odstránená počas 

letných prázdnin. 
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- Obec podala na distribučnú spoločnosť SSD požiadavku na optimalizáciu taríf 

odoberaného výkonu na 4 odberových miestach, ktoré boli kapacitou hl. ističa 

predimenzované. Po aplikácii požiadavky obec na platbách ušetrí 1324 € ročne. 

- Obec zadala digitálne spracovanie obecných kroník, pamätnej knihy a kroniky ZŠ 

Likavka – výstupy budú čoskoro zverejnené na webovej stránke obce 

- Starosta obce vykonal aktualizáciu projektových zámerov, ktoré obec zakomponovala 

do Regionálnej integrovanej územnej stratégie Žilinského kraja 

 

Aktivity v obci: 

- Príprava vozidla TATRA 138 a AVIA K 31 (hasičské vozidlá) na STK a absolvovanie 

STK 

- SVP, š.p. - Povodie Váhu vykonalo vypílenie stromov na úseku potoka Likavčianka 

pri bytovke č. 957 

- Pravidelný vlastný odvoz odpadu zo zberného dvora pri pošte aj pri pekárni, 

z kontajnerov cintorína, košov pri odstavných plochách pozdĺž cesty I/59, z malých 20 

litrových kontajnerov, vyprodukovaného zeleného odpadu, + kuchynského odpadu, 

elektroodpadu a bioodpadu z AG testovania akreditovanými spoločnosťami 

- Oprava poškodeného (autom nabúraného) kontajnera na kuchynský odpad na 

Družstevnej ulici 

- Zametanie chodníkov, mostíkov, parkovísk, cintorína, garád, rigolov a miestnych 

komunikácií a čistenie sedimentačných šachiet a priepustov od posypového materiálu 

- Kompletné vyčistenie okolia št. cesty I/59 od hranice katastra s Valaskou Dubovou po 

dom dôchodcov Senires – vyzbierané 4 prívesné vozíky odpadu 

- Kompletné tlakové vyčistenie autobusových zastávok pozdĺž cesty I/59 hasičskou 

cisternou 

- Zhotovenia a osadenie zábradlia pri malom parkovisku pred KD na Paračke 

- Zhotovenia a osadenie prístrešku pre nádoby na kuchynský odpad pri stolárskej dielni 

- Zhotovenie doplnenia nábytku v kanceláriách obecného úradu 

- Vyvarenie zametacej kefy opotrebovanej po zimnej údržbe ciest 

- Zhotovenie prestrešenia kontajnerov na nebezpečný odpad a vstupu do budovy strediska 

služieb z dvora pri pošte vrátane odvedenia dažďovej vody 

- Vymedzenie nezaistených roštov na balkóne KD od samovoľného pohybu 

- Preložka troch stĺpov obecného rozhlasu na ul. Puškáreň 

- Rekonštrukcia pieskoviska pri materskej škole 

- Osadenie dopravného zrkadla na križovatke ulíc ČSA a Partizánov 

- Členovia DHZO Likavka upravili fasádu schodišťa hasičskej zbrojnice magnetickou 

farbou na ukladanie fotografií z činnosti zboru – atraktívny doplnok budovy 

- Obec vyvolala odstránenie vrakov automobilov z parkoviska za kostolom 

- Rozdistribuovaná je väčšina platobných výmerov na daň z nehnuteľností a komunálny 

odpad 

 

 


