OBEC LIKAVKA
Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke
dňa 25.02.2021
Starosta obce
Hlavný kontrolór obce

Ing. Marián Javorka
Mgr. Janka Pavlíková

Prítomní poslanci OZ: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento
Ospravedlnení poslanci: Marián Mliečko, Jozef Nemček, Adrián Solár
Prizvaní: 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. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
3. Schválenie návrhu na zrušenie vecného bremena
4. Schválenie kúpnej zmluvy a schválenie návrhu na zrušenie vecného bremena
5. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2020 a 2021
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
7. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.12.2020 do
01.02.2021
8. Informácie starostu obce
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: 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, Ing. Renáta
Halušku a p. Daniela Kríža 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. Jozefa Peniaka a p. Igora Martona.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 214/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) schvaľuje
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program rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke;
Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento)
b) volí
Ing. Michala Šventa za predsedu návrhovej komisie,
a Ing. Renáta Halušku a p. Daniela Kríža za členov návrhovej komisie;
Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento)
c) berie na vedomie
určenie zapisovateľky Mgr. Márie Slašťanovej
a overovateľov zápisnice p. Jozefa Peniaka a p. Igora Martona.
Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 2: Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
O plnení uznesení obecného zastupiteľstva informovala prítomných hlavná kontrolórka obce
Mgr. Janka Pavlíková a konštatovala, že od začiatku nového volebného obdobia bolo doposiaľ
prijatých 213 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 oslovený súdny znalec, ktorý predbežne potvrdil, že vypracuje znalecký posudok. Je
naplánované osobné pracovné stretnutie so znalcom, ktoré sa uskutoční po zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Uznesenie č. 203/2020-8 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce, aby
na nasledujúcom rokovaní obecného zastupiteľstva písomne informoval poslancov a 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 z dôvodu pracovnej
vyťaženosti nestihol vypracovať správu o prijatých opatreniach. Túto správu predloží na
najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 215/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
informácie o plnení uznesení obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 3: Schválenie Dohody o zrušení vecného bremena
Predkladateľ: Starosta obce predstavil prítomným poslancom žiadosť p. Stanislava Lukáča
a p. Silvie Lukáčovej o odňatie vecného bremena na parcele č. KN 675/2, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 109 m2, k. ú. Likavka, z dôvodu potreby vybudovania spevnenej plochy
pre stavebnú techniku, ktorá je používaná na podnikanie majiteľa pozemku.
Starosta obce otvoril diskusiu a zároveň poprosil predsedu stavebnej komisie o vyjadrenie.
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Diskusia:
Poslanec Daniel Krížo uviedol, že dňa 22.2.2021 sa konalo zasadnutie stavebnej komisie, na
ktorom sa komisia zhodla, že vecné bremeno už nemá opodstatnenie, lebo je zriadené len na
parcele p. Lukáča a ďalšie parcely nie sú ani odkúpené a ani zaťažené bremenom. Keďže p.
Lukáč chce dotknutú parcelu len spevniť (ako cestu), stavebná komisia odporúča obecnému
zastupiteľstvu vecné bremeno zrušiť.
Poslanci viedli krátku diskusiu, na ktorej sa zhodli na zrušení vecného bremena.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 216/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) prerokovalo
žiadosť p. Stanislava Lukáča a manželky Silvie Lukáčovej, obaja trvale bytom Likavka č. 781
o odňatie vecného bremena na parcele č. KN 675/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
109 m2, k. ú. Likavka;
Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento)
b) schvaľuje
návrh Dohody o zrušení vecného bremena na parcele č. KN 675/2, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 109 m2, k. ú. Likavka, uzatvorenej medzi obcou Likavka a p.
Stanislavom Lukáčom a manželkou p. Silviou Lukáčovou, obaja trvale bytom Likavka č. 781.
Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 4: Schválenie Dohody o zrušení vecného bremena; schválenie Kúpnej zmluvy
Predkladateľ: Starosta obce predstavil prítomným poslancom návrh Dohody o zrušení
vecného bremena a návrh Kúpnej zmluvy medzi obcou Likavka a p. Ľuboslavou
Kočibálovou. Starosta obce doplnil, že pre potreby určenia ceny, za ktorú by obec odkúpila
dotknutú parcelu (predmet Kúpnej zmluvy) bol vypracovaný znalecký posudok Ing. Renátou
Lajčiakovou, kde bola určená cena 4,42 €/m2. Starosta ďalej uviedol, že uvedenú cenu by
bolo vhodné zachovať aj pri procese majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod všetkými
cestami v obci Likavka. Starosta obce stručne predstavil proces stanovenia ceny uvedenej
parcely a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanci viedli diskusiu o cene 4,42 €/m2 pri procese vysporiadúvania pozemkov pod cestami
v obci Likavka. Poslanec Ing. Michal Švento za finančnú komisiu a poslanec Daniel Krížo za
stavebnú komisiu vyjadrili súhlas so zrušením vecného bremena.
Návrh uznesení predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 217/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) prerokovalo
návrh Dohody o zrušení vecného bremena uzatvorenej medzi obcou Likavka a p. Ľuboslavou
Kočibálovou;
Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento)
b) schvaľuje
návrh Dohody o zrušení vecného bremena uzatvorenej medzi obcou Likavka a p. Ľuboslavou
Kočibálovou.
Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento)
Uznesenie č. 218/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
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a) prerokovalo
návrh Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi obcou Likavka a p. Ľuboslavou Kočibálovou, ktorej
predmetom je prevod vlastníctva parcely registra C-KN číslo 1841/13, zastavaná plocha
a nádvorie, o výmere 73 m2, odčlenenej z parcely registra C-KN číslo 1841/8, zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 194 m2 geometrickým plánom č. 36672769-037/20, vyhotoveným
RGK s.r.o., A. Bernoláka 27, Ružomberok dňa 20.7.2020, overeným katastrálnym odborom
Okresného úradu v Ružomberku dňa 23.7.2020, číslo 442/2020 v prospech obce Likavka;
Hlasovanie: 5-0-1 (za: Ing. Renát Haluška, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Peniak, Ing.
Michal Švento; zdržal sa: MVDr. Vladimír Hatala)
b) schvaľuje
návrh Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi obcou Likavka a p. Ľuboslavou Kočibálovou, ktorej
predmetom je prevod vlastníctva parcely registra C-KN číslo 1841/13, zastavaná plocha
a nádvorie, o výmere 73 m2, odčlenenej z parcely registra C-KN číslo 1841/8, zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 194 m2 geometrickým plánom č. 36672769-037/20, vyhotoveným
RGK s.r.o., A. Bernoláka 27, Ružomberok dňa 20.7.2020, overeným katastrálnym odborom
Okresného úradu v Ružomberku dňa 23.7.2020, číslo 442/2020 v prospech obce Likavka.
Hlasovanie: 5-0-1 (za: Ing. Renát Haluška, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Peniak, Ing.
Michal Švento; zdržal sa: MVDr. Vladimír Hatala)
K bodu č. 5: Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2020, 2021
Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o predložených rozpočtových
opatreniach č. 21/2020, č. 1/2021 a č. 3/2021 (príloha zápisnice), ktoré boli vypracované
z dôvodu skutkového stavu a nevyhnutných potrieb obce. Starosta obce zároveň predniesol
svoje ospravedlnenie p. poslancovi Adriánovi Solárovi za svoju neprimeranú reakciu
z rokovania OZ dňa 8.12.2020 a označil rozpočtový rok 2020 ako vysoko prebytkový.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento spolu aj za finančnú komisiu sa vyjadril k niektorým položkám
a navrhol predložené rozpočtové opatrenia schváliť.
Starosta obce v krátkosti predstavil stručnú finančnú bilanciu súvisiacu s antigénovým
testovaním v obci Likavka a doplnil, že z finančných prostriedkov, ktoré neboli použité
priamo na výdavky spojené s testovaním sa zakúpia vitamíny prípadne respirátory pre
seniorov.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 219/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) prerokovalo
zmenu rozpočtu obce na rok 2020, 2021 rozpočtovým opatrením č.21/2020, č. 1/2021, a č.
3/2021;
Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento)
b) berie na vedomie
zmenu rozpočtu obce na rok 2020, 2021 rozpočtovým opatrením č.21/2020, č. 1/2021;
Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento)
c) schvaľuje
zmenu rozpočtu obce na rok 2021, rozpočtovým opatrením č. 3/2021.
Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento)
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K bodu č. 6: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
Predkladateľ: Mgr. Janka Pavlíková – hlavná kontrolórka obce predložila Obecnému
zastupiteľstvu obce Likavka Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok
2020. Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Starosta obce poďakoval hlavnej kontrolórke obce za jej celoročnú činnosť a pripomenul
svoje záväzok vykonať potrebné nápravy z jeho strany.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 220/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020.
Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 7: Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.12.2020 do
01.02.2021
Predkladateľ: Mgr. Janka Pavlíková – hlavná kontrolórka obce uviedla, že za sledované
obdobie bola vykonaná Kontrola dodržiavania niektorých ustanovení Všeobecne záväzného
nariadenia obce Likavka č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady za rok 2019 a prvý polrok 2020. Kontrola bola zameraná na
poplatok za drobný stavebný odpad.
Starosta obce uviedol niekoľko informácií k zisteným nedostatkom a zdôraznil potrebu
zakúpenia váhy na váženie drobného stavebného odpadu a zriadenia kompostoviska v obci
Likavka. Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Igor Martin tiež vyjadril potrebu zakúpenia predmetnej váhy.
Starosta obce uviedol, že do najbližšieho rokovania OZ sa pripraví návrh na vyčlenenie
finančných prostriedkov z rezervného fondu na zakúpenie váhy.
Poslanec Ing. Michal Švento súhlasil so zakúpením váhy a priklonil sa aj k opatreniu
formou dôslednejšej kontroly pomocou kamerového systému.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 221/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.12.2020 do 01.02.2021.
Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 8: Informácie starostu obce
Predkladateľ: starosta obce v úvode uviedol, že zoznam všetkých informácií za uplynulé
obdobie, poskytol poslancom písomne (príloha zápisnice), a tieto ešte doplnil:
V rámci aktivít, ktoré sa realizovali v obci spomenul decembrovú akciu – rozvoz vianočných
balíčkov pre dôchodcov a distribúciu kýblikov a vreciek na biologicky rozložiteľný odpad do
domácností v mesiaci január. Problematiku nakladania s odpadom v obci doplnil o finančnú
analýzu a vyzdvihol fakt, že percento triedenia odpadu v obci výrazne stúplo. Starosta
obce spomenul aj novozriadené odberové miesto na vykonávanie PCR testov v spoločnosti
Unilabs Slovakia, s.r.o. v Likavke. Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec MVDr. Vladimír Hatala sa opýtal, či je možnosť využitia dotácie na zakúpenie
kýblikov a vreciek na bioodpad.
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Starosta obce odpovedal, že na základe toho, že sa podarilo dosiahnuť určité percento
vytriedenia, môže obec poslať žiadosť o dotáciu na environmentálny fond na zakúpenie nádob
na niektoré zložky odpadov.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 222/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
informácie starostu obce.
Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 9: Interpelácie poslancov
Predkladateľ: starosta obce uviedol informáciu o zverejnení odpovede na interpeláciu
poslanca Adriána Solára podanej na zasadnutí OZ dňa 08.12.2020 a opýtal sa prítomných
poslancov na ich interpelácie.
Interpeláciu nepredložil nikto z prítomných poslancov.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 223/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
vybavenie interpelácie poslanca OZ p. Adriána Solára podanej na zasadnutí OZ dňa
08.12.2020.
Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 10: Rôzne
Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o zmene legislatívy v oblasti
financovania školského úradu, na základe ktorej nastala skutočnosť, že prostriedky zo strany
štátu na doterajší chod školského úradu sú nedostačujúce a vzniká tak potreba ich
dofinancovania. Starosta obce problematiku bližšie špecifikoval a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento pre ozrejmenie doplnil, že zamestnanec školského úradu, nie je
financovaný z obecného rozpočtu, ale v plnej miere zo strany štátu. Zdôraznil potrebu
dofinancovania školského úradu na základe dobre zvoleného kľúča a vyjadril presvedčenie, že
obce, ktoré spadajú pod školský úrad sa priklonia k tejto potrebe.
Poslanec Igor Marton sa tiež priklonil k možnosti, aby sa dotknuté obce spolupodieľali na
financovaní.
Poslanec MVDr. Vladimír Hatala upozornil na potrebu vstúpiť do rokovania s dotknutými
obcami v čo najkratšom čase.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 224/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
informatívnu správu o zmene legislatívy v oblasti financovania školského úradu.
Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento)
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K bodu č. 10: Rôzne
Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom požiadavku obyvateľov ulice
Pod Paračkou, ktorá bola na adresu OZ obce Likavka doručená dňa 8.12.2021 a v krátkosti
zhrnul aj jeho odpoveď na túto požiadavku. Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
O slovo sa prihlásila Mgr. Jana Ilková.
Starosta v zmysle schváleného Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Likavka
dal hlasovať o možnosti vystúpiť Mgr. Jane Ilkovej. Hlasovanie: 6-0-0. Starosta dal slovo p.
Ilkovej.
Mgr. Jana Ilková poďakovala za udelené slovo, pretlmočila požiadavku obyvateľov ulice Pod
Paračkou a vyjadrila presvedčenie, že na túto ulicu sa zabudlo, nakoľko na sľúbený nový
asfaltový koberec sa čaká už od roku 2001. Pani Ilková požiadala OZ o konkrétne termíny
realizácie úpravy cesty a tiež vyjadrila ľútosť nad tým, že na ich ulicu sa spomenulo, až na
základe plánovanej výstavby nových rodinných domov v tejto lokalite. P. Ilková sa ďalej
opýtala, prečo odbočka k plánovaným novostavbám nemôže ísť od hlavnej cesty a na čo bude
slúžiť veľká ohrada, ktorá bola postavená v blízkosti ich ulice.
Starosta obce odpovedal že konkrétne termíny dať nemôže, ale nakoľko je projektová
dokumentácia už v štádiu dokončovania, jednotlivé kroky sa začnú postupne realizovať.
Starosta obce ďalej uviedol, že na ulicu Pod Paračkou sa nikdy nezabudlo a v krátkosti
vykreslil prípravné procesy a postupné kroky, ktoré tejto akcii predchádzali. Starosta obce
ďalej uviedol príklady niektorých investičných akcií, na ktoré bolo potrebné dlhšie obdobie
šetriť financie a ktorých realizáciu OZ zhodnotilo ako akútnejšiu. Tiež spomenul niektoré
ulice, ktoré tiež čakajú na úpravu cesty ako príklad toho, že ulica Pod Paračkou nie je jediná
s týmto problémom. K plánovanej výstavbe troch domov v blízkosti ul. Pod Paračkou starosta
obce uviedol, že táto nebola podnetom k vypracovaniu projektovej dokumentácie
vyasfaltovania ich ulice a odbočka k ním nemôže viesť z hlavnej cesty, nakoľko tieto
pozemky nie sú obecné.
Poslanec MVDr. Vladimír Hatala potvrdil, že ulica Pod Paračkou nie je zabudnutá, ale fakt,
že prečo sa jej doteraz OZ prakticky nevenovalo je ten, že niektoré ulice boli žiaľ ešte
v kritickejšom stave a preto bolo potrebné sústrediť financie v prvom rade tam.
Poslanec Ing. Michal Švento tiež uviedol, že na túto ulicu sa myslí a vyjadril presvedčenie, že
v tomto volebnom období sa stihne zrealizovať jej potrebná úprava.
Poslanec Daniel Krížo tiež upozornil na skutočnosť, že v minulom roku boli všetky investičné
akcie v dôsledku pandémie pozastavené.
Poslanec Jozef Peniak opustil rokovaciu miestnosť.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 225/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
požiadavky obyvateľov ulice Pod Paračkou.
Hlasovanie: 5-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 10: Rôzne
O slovo sa prihlásila p. Miroslava Raksová – vedúca kultúrneho strediska obce Likavka.
Starosta v zmysle schváleného Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Likavka
dal hlasovať o možnosti vystúpiť p. Miroslave Raksovej. Hlasovanie: 5-0-0. Starosta dal
slovo p. Raksovej.
Poslanec Jozef Peniak sa vrátil do rokovacej miestnosti.
P. Miroslava Raksová sa vrátila k udalosti z rokovania OZ dňa 8.12.2020, aby vysvetlila, že
na rokovaní OZ bola neprávom obvinená dvomi členmi kultúrnej komisie vo veci napísania
článku po Mikulášskej akcii. P. Raksová dôvod oslovenia a požiadania p. poslanca Ing.
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Renáta Halušku o napísanie článku odôvodnila a uviedla, že celej situácii sa dalo vyhnúť
rozumnou komunikáciou. P. Raksová ďalej uviedla skutočnosti, kedy boli počas spomínanej
akcie porušené protipandemické opatrenia. Uviedla, že problém s komunikáciou nie je z jej
strany, ale zo strany členov kultúrnej komisie, nakoľko je zo všetkých akcií vynechávaná.
Starosta obce súhlasil s dobrým úmyslom napísania článku a nevidel v tom žiadne
pochybenie. Uviedol, že považuje uvedenú situáciu za zbytočne vyhrotenú a apelovanie na
nejakú osobu, ktorá v danej chvíli nie je prítomná, považuje za veľmi nešťastné riešenie.
Starosta obce označil protipandemické opatrenia za akceptovateľné, ale uznal, že vzniknutým
komunikačným bariéram sa dalo predísť zaradením p. Raksovej za členku kultúrnej komisie
na začiatku aktuálneho volebného obdobia.
O slovo sa prihlásila p. Jolana Magová.
Starosta v zmysle schváleného Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Likavka
dal hlasovať o možnosti vystúpiť p. Jolane Magovej. Hlasovanie: 6-0-0. Starosta dal slovo p.
Magovej.
P. Jolana Magová vyjadrila ľútosť nad takýmto spôsobom riešenia uvedeného sporu, a teda,
že osoba, ktorá je z niečoho obviňovaná, nie je prizvaná. P. Magová tiež uviedla, že je veľkou
škodou, že členovia kultúrnej komisie nepovažujú za potrebné spolupracovať s vedúcou
kultúrneho strediska a doplnila, že by mali vec uviesť na správnu mieru a problém vysvetliť.
Starosta obce uviedol, že takéto záležitosti ani nepatria na rokovanie OZ a v prvom rade je
potrebné, aby sa dotknuté osoby stretli a problém si vydiskutovali. Je potrebné odložiť rovinu
osobnú a povýšiť rovinu spoločenskú.
Poslanec Ing. Renát Haluška len doplnil, že v dobrej viere článok na základe požiadania p.
Raksovej napísal, ale keby vedel, čo z toho celého vzniklo, určite by nič nepísal a pre istotu
už ani nič písať nebude.
Starosta obce uviedol, že musí nastať zmier a navrhne predsedovi kultúrnej komisie aby
zvolal stretnutie.
Poslanec Jozef Peniak navrhol vykonať zmenu VZN ohľadom zápisu detí do 1. ročníka ZŠ
počas pandémie.
Poslanec Ing. Michal Švento doplnil, že formou zápisu online vznikajú určité problémy a pri
deťoch zrelých na odklad túto skutočnosť rodičia niekedy nepriznajú.
Starosta obce ďalej oboznámil prítomných s informáciou, že bola udelená cena p. zubárke
MUDr. Marte Halásovej, ktorá končí svoju prax v Likavke. Otázka obsadenia ambulancie od
apríla je otvorená.
Poslanec Jozef Peniak v mene OZ vyjadril poďakovanie všetkým, ktorí sa aktívne podieľajú
na antigénovom testovaní v obci Likavka.
Poslanec Igor Marton upozornil na problém s parkovaním nepojazdných áut na parkovisku za
kostolom a požiadal bližšiu informáciu ohľadom oplotenia pozemku v lokalite Strážnik.
Poslanec Ing. Michal Švento tiež ocenil, že Obec Likavka poskytuje svojím občanom službu
antigénového testovania a vyslovil poďakovanie všetkým, ktorým sa o to pričiňujú.
Starosta obce uviedol, že pokiaľ to bude potrebné, obec túto službu pre občanov bude
poskytovať aj naďalej.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 226/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
diskusné príspevky.
Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento)
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K bodu č. 11: Záver
Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 19:40 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Zapísala: Mgr. Mária Slašťanová, v. r.

Jozef P e n i a k, v. r.
overovateľ

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

Igor M a r t o n, v. r.
overovateľ
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Prezenčná listina poslancov na zasadnutí OZ v Likavke

Priezvisko, meno, titul

Dátum: 25.02.2021

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 25.02.2020
Stručná bilancia významných aktivít
14.12. – uhradená záverečná platba z projektu Znižovanie energetickej náročnosti budovy MŠ
a ŠJ Likavka
15.12. – pracovné stretnutie členov Územia udržateľného mestského rozvoja na MsÚ
Ružomberok s programom: Určenie zástupcov obcí do kooperačnej rady UMR RK-LM (za
obce okresu Ružomberok vybraná Obec Likavka), návrh priorít a oblastí záujmu obcí k
príprave Integrované územné stratégie
15.12. – valné zhromaždenie Vodárenskej spoločnosti Ružomberok – korešpondenčnou
formou – schválenie investičného plánu na rok 2021, v ktorom je zaradená aj aktivita –
Rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej siete obce Likavka pre IBV Strelnica.
18.12. – udelenie ceny starostu obce Patrikovi Víťazovi za zisk titulu majstra SR vo vzpieraní
21.12. – pracovná cesta do obce Ždiar – prezentácia traktora na zimnú údržbu
22.12. - pracovné stretnutie členov Územia udržateľného mestského rozvoja na MsÚ
Ružomberok ohľadom prezentácie investičných priorít členov UMR RK-LM
29.12. – podpis memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie
udržateľného mestského rozvoja „Ružomberok – Liptovský Mikuláš“ na MsÚ Ružomberok
19.1. – rokovanie krízového štábu okresu Ružomberok ohľadom postupov pri Skríningovom
testovaní
21.1. – neplánované rokovanie OZ
23. – 24.1. – Skríningové testovanie v obci Likavka
4.2. – online rokovanie Rady MAS Dolný Liptov: návrh rozpočtu na rok 2021, prehľad
aktuálnych výziev a čerpanie fondov
6.2. – Dobrovoľné testovanie v MOM Likavka
10.2. – stretnutie pracovnej skupiny k výberu úžitkového motorového vozidla
10.2. – udelenie ceny starostu obce MUDr. Marte Halásovej
13.2. – testovanie v MOM Likavka
17.2. – zasadnutie Ružomberského ZMOSu k problematike Spoločného školského úradu,
súdnej reforme na Slovensku a prístupu obcí k testovaniu obyvateľstva
Zadania a projektové aktivity:
- Obec podala záverečnú žiadosť o platbu k projektu Znižovanie energetickej náročnosti
budovy materskej školy a školskej jedálne
- Obci bol poskytnutý príspevok na úhradu nákladov spojených so sanáciou zosuvu na
Paračke v plnej výške (takmer 91 000 eur)
- Obec podala žiadosť o finančný príspevok na Envirofond na obstaranie techniky na
nakladanie s odpadom (malotraktora s vlečkou a čelným nakladačom, vlečky a nosiča
kontajnerov k traktoru Zetor a veľkokapacitných kontajnerov)
- Obec podala žiadosť o dotáciu na Ministerstvo spravodlivosti SR ohľadom ochrany
ľudských práv – riešenie bezbariérovosti obecných budov. K podaniu žiadosti obec
realizovala verejné obstarávanie na dodávku prvkov bezbariérovosti s odkladným
plnením po prípadnom schválení dotácie. Úspešným dodávateľom sa stala firma
LetMo.
- Obec realizovala verejné obstarávanie na dodávku traktora Branson, ktorý následne
4.2.2021 zakúpila od spoločnosti SIP SK
- V mesiaci január obec v spolupráci s RÚVZ LM, Úradom na dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou a Národným centrom zdravotných informácií zriadila mobilné
odberové miesto v KD Likavka
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Prípravné práce na bytovke: vo väčšej z budov vykopanie sond základových
konštrukcií zvnútra budovy, sond nosných prvkov – stĺpov a prievlakov, priečok a
stropných konštrukcií pre potreby statického posudku

Aktivity v obci:
- Od 4.1.2021 vykonáva starosta fyzickú kontrolu množstva vyzbieraného zmesového
odpadu pri jeho uložení na skládku v Partizánskej Ľupči
- Od 1.1.2021 obec zaviedla triedenie kuchynského odpadu a zriadila 6 stojísk
s kontajnermi na ukladanie tohto odpadu – frekvencia vývozov je vyššia ako raz za
týždeň
- Povodie Váhu dokončilo plošné opilovanie drevín rastúcich v koryte Likavčianky od
poľnohospodárskeho družstva smerom nahor po Družstevnej ulici
- Pravidelný 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, asistencia pri zbere zmesového
odpadu a triedených zložiek odpadu zberovej spoločnosti pri ťažkej zjazdnosti
miestnych komunikácií
- Pravidelná zimná údržba ciest, chodníkov, parkovísk, lavičiek, námestia a pod.
- Zamestnanci obce vyčistili garádu na ul. Ž. Silbigera po hranicu katastra, vykonali
opílenie drevín pri železničnom priecestí, okolo cintorína a na Mlynskej ulici,
likvidácia čiernej skládky pri plynovej stanici smerom na Martinček
- Na ul. Pod Paračkou bol osadený stĺp verejného osvetlenia – svietidlo naň bude
umiestnené, keď to klimatické podmienky dovolia. Na ul. smerom k cintorínu bolo
doplnené jedno svietidlo verejného osvetlenia
- Zamestnanci obce zhotovili a osadili zárubňu dvojkrídlových dverí na budovu v areáli
oproti pekárni
- Zamestnanci obce realizovali úpravu technických miestností v materskej škole
a prebudovali ich na kuchynku a WC
- Členovia DHZO Likavka v spolupráci so zamestnancami obce vykonali rekonštrukciu
WC v hasičskej zbrojnici a úpravu vnútornej fasády schodiska tejto budovy
- V budove druhého stupňa ZŠ prebieha dodávateľsky rekonštrukcia chlapčenských WC
- Na námestí pred obecným úradom bolo umiestnené srdiečko pomoci na zber
vrchnákov z plastových fliaš
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