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Zápisnica 

z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke 

dňa 28.09.2021 
 

Starosta obce                                         Ing. Marián Javorka 

Hlavný kontrolór obce                          Mgr. Janka Pavlíková  

 

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

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

Ospravedlnený: Ing. Renát Haluška, PhD. 

Prizvaná: Mgr. Mária Šlašťanová – ref. OcÚ,  

 

Návrh programu rokovania: 

 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu zasadnutia 

obecného zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov 

zápisnice 

2. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 

3. Prevod obecného majetku 

4. Návrh VZN Obce Likavka o určení spádovej materskej školy 

5. Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu Obce Likavka k 30.6.2021 

6. Správa audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky Obce Likavka k 31.12.2020 

7. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2021 

8. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.04.2021 do 

01.09.2021 

9. Informácie starostu obce  

10. Interpelácie poslancov  

11. Rôzne  

12. 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. Adriána Solára 

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. Jozefa Nemčeka. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 273/2021 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 
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a) schvaľuje 

program rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke; 

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

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

b) volí 

Ing. Michala Šventa za predsedu návrhovej komisie,  

p. Adriána Solára a p. Jozefa Peniaka za členov návrhovej komisie; 

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

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

c) berie na vedomie 

určenie zapisovateľky Mgr. Márie Slašťanovej 

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

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

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

 

K bodu č. 2: 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 272 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. Vo veci bol oslovený súdny znalec, ktorý realizuje znaleckú činnosť. 

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. Správu o prijatých opatreniach predloží starosta obce na 

zasadnutí OZ. 

Uznesenie č. 259/2021-8 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom 

nebytových priestorov spoločnosti UPC BRADBAND SLOVAKIA s.r.o. Bratislava a to od 

1.7.2021. Starosta obce pripravil návrh zmluvy, ktorý zaslal nájomcovi, avšak do dnešného dňa 

zo strany nájomcu nedošlo k podpisu zmluvy. 

Uznesenie č. 260/2021-8 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom 

oporných bodov obecného rozhlasu spoločnosti UPC BRADBAND SLOVAKIA s.r.o. Bratislava 

a to od 1.7.2021. Starosta obce pripravil návrh zmluvy, ktorý zaslal nájomcovi, avšak do 

dnešného dňa zo strany nájomcu nedošlo k podpisu zmluvy. 

Uznesenie č. 269/2021-8 bod b) – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo žiada starostu 

obce: 

1. vydať zvoleným prísediacim osvedčenie o zvolení za prísediaceho pre Okresný súd 

v Ružomberku 

2. zabezpečiť zaslanie zoznamu zvolených prísediacich predsedovi Okresného súdu 

v Ružomberku. 

1. Starosta obce nevydal zvoleným prísediacim osvedčenie o zvolení za prísediaceho pre Okresný 

súd v Ružomberku.  

V tomto bode však došlo k zmene, nakoľko starosta obce zaslal osvedčenia o zvolení za 

prísediaceho priamo na Okresný súd v Ružomberku, takže úloha je splnená. 
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2. Starosta obce zabezpečil zaslanie zoznamu zvolených prísediacich predsedovi Okresného súdu 

v Ružomberku. 

Starosta obce poďakoval hlavnej kontrolórke obce a k Uzneseniu č. 13/2018-8 bod c) uviedol,  

že oslovený súdny znalec už pracuje na vypracovaní znaleckého posudku, k Uzneseniu č. 

203/2020-8 uviedol, že z dôvodu výpadku el. prúdu správu o prijatých opatreniach nedoniesol 

vo vytlačenej forme, ale táto bude poslancom zaslaná poštou. K Uzneseniu č. 259/2021-8 

doplnil, že zmluva o prenájme nebytových priestorov bola už podpísaná aj zo strany nájomcu 

a k Uzneseniu č. 260/2021-8 uviedol, že nájomca po odmietnutí podpísania schváleného návrhu 

zmluvy prišiel s návrhom na zmenu podmienok: 

- UPC BRADBAND SLOVAKIA s.r.o. vybuduje novú optickú sieť v obci, predpokladaný 

dátum spustenia nových služieb je Q2/2022, 

- UPC BRADBAND SLOVAKIA s.r.o. zrealizuje na vlastné náklady rekonštrukciu 

približne 50 % stĺpov v odhadovanej hodnote 20.000 EUR, 

- po rekonštrukcii siete UPC BRADBAND SLOVAKIA s.r.o. poskytne obci Likavka 4 

prístupy do siete Internet, 

- UPC BRADBAND SLOVAKIA s.r.o. poskytne možnosť využiť optické vlákno pre 

potreby kamerového systému, 

- Obec Likavka udelí súhlas UPC BRADBAND SLOVAKIA s.r.o. na rekonštrukciu stĺpov 

- Nájomné za stĺpy sa nemení – bezplatné užívanie. 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanci viedli krátku diskusiu k uvedenej problematike a starosta navrhol, že pripraví návrh 

novej zmluvy, ktorú dá poslancom posúdiť. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 274/2021 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) berie na vedomie 

informácie o plnení uznesení obecného zastupiteľstva. 

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

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

 

K bodu č. 3: Prevod obecného majetku – schválenie Zmluvy o nájme časti pozemku 

Predkladateľ: starosta obce uviedol, že spoločnosť Zásielkovňa s.r.o. zmenila svoje obchodné 

meno na Packeta Slovakia s.r.o. Okrem mena k iným zmenám u tejto spoločnosti nedošlo. 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Hlavná kontrolórka obce navrhla z návrhu zmluvy o nájme časti pozemku vypustiť vetu 

v článku II. Základné práva a povinnosti bod 2.5: „Platba za dodávky elektrickej energie 

a všetky ďalšie služby a činnosti, ktoré je Prenajímateľ povinný vykonávať podľa tejto zmluvy, 

bude Nájomcovi fakturovaná Prenajímateľom na základe reálnej spotreby.“ 

Starosta obce súhlasil. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 275/2021 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) berie na vedomie 

že  Zámer prenajať majetok Obce Likavka z dôvodu  hodného osobitného zreteľa a to: 

časť pozemku vo vlastníctve obce o výmere 1,36 m2, ktorý je súčasťou parcely EKN č. 26/42, 

zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 3259 vedenom 

Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, na dobu neurčitú, za cenu nájmu: 3,00 

€/m2/rok, určenú podľa prílohy č. 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Likavka, 

bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Likavka od 03.09.2021 do 28.09.2021; 
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Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián 

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

b) schvaľuje 

prenájom prebytočného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe 

ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, žiadateľovi: Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, Bratislava – mestská 

časť Petržalka 851 01, a to: 

časť pozemku vo vlastníctve obce o výmere 1,36 m2, ktorý je súčasťou parcely EKN č. 26/42, 

zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 3259 vedenom 

Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, na dobu neurčitú, za cenu nájmu: 3,00 

€/m2/rok, určenú podľa prílohy č. 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce 

Likavka, od účinnosti Zmluvy o nájme časti pozemku medzi obcou Likavka a spoločnosťou 

Packeta Slovakia s.r.o.; 

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

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

c) schvaľuje 

Zmluvu o nájme časti pozemku medzi obcou Likavka a spoločnosťou Packeta Slovakia s.r.o.  

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

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

 

K bodu č. 4: Návrh VZN o určení spádovej materskej školy 

Predkladateľ: starosta  obce stručne predstavil Návrh VZN Obce Likavka o určení spádovej 

materskej školy, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a otvoril diskusiu.  

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento pre doplnenie uviedol, že týmto VZN sa zabezpečí, že deti, ktoré 

sú v predškolskom veku s trvalým pobytom v obci Likavka budú vzaté do materskej školy 

v Likavke. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 276/2021 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Likavka č. 1/2021 o určení spádovej materskej školy. 

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

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

 

K bodu č. 5: Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu Obce Likavka k 30.6.2021 

Predkladateľ: starosta obce v krátkosti predstavil prítomným Monitorovaciu správu plnenia 

programového rozpočtu Obce Likavka k 30.6.2021, vyjadril poďakovanie zamestnankyni, 

ktorá správu vypracovala a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že sa jedná jednak o informatívny materiál a zároveň je 

to základ pre tvorbu rozpočtu na budúci rok.  

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 277/2021 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu Obce Likavka k 30.6.2021. 

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

Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento) 
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K bodu č. 6: Správa audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky Obce Likavka 

k 31.12.2020 

Predkladateľ: starosta obce uviedol, že na základe overenia dodržiavania povinností podľa 

požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu v znení 

neskorších prepisov Ing. Mária Kasmanová (audítorka) konštatovala, že obec Likavka konala 

v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Starosta obce otvoril diskusiu. 

Bez diskusie. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 278/2021 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

- Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2020  

- Správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2020 

- Konsolidovanú výročnú správu vrátane údajov individuálnej výročnej správy k 31.12.2020 

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

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

 

K bodu č. 7: Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2021 

Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o predložených rozpočtových 

opatreniach č. 12 a 13/2021 (príloha zápisnice), ktoré boli vypracované z dôvodu skutkového 

stavu a nevyhnutných potrieb obce a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

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

starosta obce následne vysvetlil. 

Poslanec Igor Marton sa vyjadril, že cena za vybudovanie prístreška pre bicykle v areáli ZŠ 

s MŠ Likavka sa mu zdá vysoká. 

Starosta obce navrhol, že odteraz sa ku každému investičnému zámeru vyjadrí komisia, pred 

tým, než sa začne s jeho projekčnou prípravou. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 279/2021 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

zmenu rozpočtu obce na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 12/2021 a č. 13/2021; 

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

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

b) berie na vedomie 

zmenu rozpočtu obce na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 12/2021; 

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

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

c) schvaľuje 

zmenu rozpočtu obce na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 13/2021; 

Hlasovanie: 6-2-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Marián Mliečko, p. Jozef 

Nemček, p. Jozef Peniak, Ing. Michal Švento; proti: p. Igor Marton, p. Adrián Solár) 

d) schvaľuje 

transfer jednotlivcovi formou príspevku na sociálnu službu v špecializovanom zariadení 

LIKAVA – CSS vo výške 1000 EUR. 

Hlasovanie: 6-2-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Marián Mliečko, p. Jozef 

Nemček, p. Jozef Peniak, Ing. Michal Švento; proti: p. Igor Marton, p. Adrián Solár) 
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K bodu č. 8: Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.04.2021 do 

01.09.2021 

Predkladateľ: Mgr. Janka Pavlíková – hlavná kontrolórka obce podala v správe informácie 

o kontrolovanom subjekte – Obecný úrad Likavka, kde boli za sledované obdobie vykonané 

štyri kontroly v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2021: 

Kontrola dodržiavania niektorých ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 

niektorých  zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na Obecnom úrade v Likavke. 

Kontrolné zistenia: 

- V osobnom spise č. 1 sa nachádza doklad o bezúhonnosti, ktorý nebol predložený pred 

prijatím zamestnanca do pracovného pomeru, čím došlo k porušeniu § 2 ods. 2 vtedy platného 

zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe. 

- V osobnom spise č. 2 sa nachádza výpis z registra trestov zo dňa 24.8.2018 a výpis z registra 

trestov zo dňa 21.5.2021, a v osobnom spise č. 18 sa nachádza výpis z registra trestov zo dňa 

22.9.2011 t. j. v uvedených spisoch sa nenachádzajú výpisy z registra trestov, nie staršie ako 

tri mesiace pred nástupom do zamestnania, čím došlo k porušeniu § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 4 

zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 

- V osobných spisoch sa nenachádza žiadny dokument, ktorý potvrdzuje oboznámenie 

zamestnanca s internými predpismi zamestnávateľa, čím bol porušený § 47 ods. 2 Zákonníka 

práce a § 84 ods. 4 Zákonníka práce. 

- Z Organizačného poriadku Obecného úradu ani z Pracovného poriadku obce Likavka 

nevyplýva, že na obecnom úrade je zriadené miesto vedúceho zamestnanca. Z uvedeného 

vyplýva, že na obecnom úrade nie je vytvorené miesto vedúceho zamestnanca a preto dvaja 

zamestnanci obecného úradu poberajú príplatok za riadenie bez právneho základu, t. j. 

nezákonne. 

- Organizačný poriadok a taktiež pracovný poriadok sú v súčasnej dobe neaktuálne. 

V organizačnom poriadku obecného úradu nie je uvedená organizácia obecného úradu, počet 

zamestnancov, ich pracovné činnosti, čím došlo k porušeniu ustanovenia § 16 ods. 5 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov. V zmysle § 13 ods. 4 písm. 

d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení starosta obce vydáva pracovný poriadok, 

organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; 

informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obce obecného 

úradu. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že starosta obce má povinnosť vykonávať zmeny 

organizačného poriadku obecného úradu podľa aktuálneho stavu. Kontrolou bolo zistené, že 

ani pracovný poriadok, organizačný poriadok a ani iná vnútorná norma kontrolovaného 

subjektu, neupravuje podrobnejšie organizačnú štruktúru úradu; pracovné miesta na obecnom 

úrade nie sú vymedzené systematizovaným spôsobom, t. j. určením pracovnej pozície 

s označením jej organizačného začlenenia, názvu, opisu činností, predpísaných 

kvalifikačných predpokladov vzdelania a zaradenia do príslušnej pracovnej triedy, teda 

s údajmi, z ktorých niektoré (opis pracovných činností, predpísané kvalifikačné predpoklady) 

majú byť určené záväzným spôsobom. 

- V osobných spisoch zamestnancov sa do roku 2020 nenachádza žiadny písomný návrh ani 

rozhodnutia o priznaní osobného príplatku, jeho zvýšení, znížení alebo odobratí, hoci niektorí 

zamestnanci majú priznaný osobný príplatok už niekoľko rokov. Uvedeným konaním došlo 

k porušeniu § 10 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

- Príplatok za starostlivosť a vedenia služobného motorového vozidla nebol priznaný žiadnemu 

zamestnancovi i napriek tomu, že obce Likavka má v majetku služobné motorové vozidlá 

a zamestnanci sa o uvedené vozidlá starajú a na týchto skutočne jazdia. Taktiež nebol 

žiadnemu zamestnancovi priznaný príplatok za vedenie služobného motorového vozidla. 

Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 14b zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
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niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

- Zo strany zamestnávateľa nie sú vyplácané príplatky za prácu v noci, za prácu v sobotu alebo 

v nedeľu, za prácu vo sviatok všetkým zamestnancom, ktorí tieto práce vykonávajú. 

- Ani jeden osobný spis zamestnanca neobsahuje záznam o porušení pracovnej disciplíny 

i napriek tomu, že zo strany hlavného kontrolóra bolo viackrát zistené porušenie právnych 

predpisov, alebo neplnenie pracovných úloh zo strany zamestnancov. 

- Pracovné náplne zamestnancov obecného úradu neobsahujú všetky činnosti a agendy, ktoré 

je obecný úrad povinný vykonávať v zmysle všeobecne platných právnych predpisov a tým 

nie je zabezpečený riadny chod a fungovanie obce. Nakoľko pracovné náplne neobsahujú 

všetky činnosti a agendy, ktoré zamestnanci vykonávajú a ostatné činnosti a agendy, ktoré 

majú vykonávať, nie je možné vykonať kontrolu správneho zaradenia zamestnancov do 

platových tried v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

Kontrola dodržiavania povinnosti zverejňovania súhrnných správ o zmluvách so zmluvnými 

cenami vyššími ako 1000 Eur v profile verejného obstarávateľa v zmysle ustanovenia § 10 ods. 

10 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

Kontrolné zistenia: 

- Za rok 2019 neboli zverejnené všetky zákazky v súhrnných správach, súhrnné správy za rok 

2019 a súhrnná správa za I. štvrťrok 2020 neboli zverejnené na profile VO v zákonom 

stanovenej lehote t. j. 30 dní po skončení každého kalendárneho štvrťroka, súhrnné správy za 

II., III. A IV. štvrťrok 2020  a I. a II. štvrťrok 2021 nie sú zverejnené na profile VO, čím došlo 

k porušeniu § 10 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

Kontrola dodržiavania povinnosti zverejňovania súhrnných správ o zákazkách s nízkymi 

hodnotami v profile verejného obstarávateľa v zmysle ustanovenia § 117 ods. 6 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

Kontrolné zistenia: 

- Za rok 2019 neboli zverejnené všetky zákazky v súhrnných správach, súhrnné správy neboli 

zverejnené na profile VO v zákonom stanovej lehote, t. j. 30 dní po skončení každého 

kalendárneho štvrťroka, súhrnné správe za I. štvrťrok 2020 boli nesprávne uvedené údaje, 

súhrnné správy za II., III. a IV. štvrťrok 2020 a I. a II. štvrťrok 2021 nie sú zverejnené 

v profile VO, čím došlo k porušeniu § 117 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní. 

Kontrola stavu a vývoja dlhu obce Likavka v zmysle ustanovenia § 17 ods. 15 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Uvedenou kontrolou neboli zistené nedostatky. 

Starostovi obce boli navrhnuté odporúčania na nápravu zistených nedostatkov.  

Starosta obce poďakoval hlavnej kontrolórke obce za spracovanie uvedenej správy, priznal 

pochybenia a uviedol, že na odstraňovaní niektorých popísaných nedostatkov sa už začalo 

pracovať. Doplnil, že niektoré uvedené skutočnosti sa v praxi uplatňujú, ale len na báze 

neformálnej dohody, ako napríklad práce nadčas, ktoré sú kompenzované náhradným voľnom. 

Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že to je v poriadku, ale je potrebné, aby táto dohoda bola 

uzavretá aj písomne. 

Starosta obce ešte doplnil k problematike zverejňovania, že správy, hoci nie sú zverejnené, sú 

spracované. Touto agendou chcel poveriť zamestnankyňu stavebného úradu, do dnešného dňa 

však tak neurobil z dôvodu pracovnej vyťaženosti tejto zamestnankyne, nakoľko bola poverená 

spracovávať všetky investičné aktivity aj mesta Ružomberok. 
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Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že zverejňovanie nie je zložitá záležitosť, treba to prideliť 

niektorému zamestnancovi a zdôraznil aj potrebu spätnej kontroly. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 280/2021 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.04.2021 do 01.09.2021. 

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

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

 

K bodu č. 9: Informácie starostu obce 

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

poskytol poslancom písomne (príloha zápisnice) a tieto ešte doplnil o nasledovné: 

- Dôsledkom úderu blesku bol poškodený kamerový systém  pri pekárni. 

- Pri poslednej návšteve obce Slatiňany starosta obce oficiálne nepožiadal zastupiteľstvo 

o udelenie súhlasu vycestovať do zahraničia na základe prijatej smernice, za čo sa 

ospravedlnil. 

- Dňa 24.9.2021 sa konalo pracovné stretnutie starostov obcí Likavka, Martinček a Švošov 

s poradcom primátora mesta Ružomberok – p. Tomášom Mišovičom ohľadom diaľnice D1, 

postupu prác a potreby vyjadriť sa k zmene stavby pred jej dokončením, ktorá sa týka 

výstavby protihlukových stien a odvodnenia diaľnice. Obec Likavka podá návrh na 

prepracovanie projektovej dokumentácie, nakoľko riešenie odvodnenia diaľnice je staré 12 

rokov a je riešené do zastavanej časti obce. 

Starosta obce otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že stolnotenisový oddiel vo vlastnej réžii vymaľoval 

a upravil herňu v budove OŠK Likavka a zároveň upozornil na zlý stav severnej steny uvedenej 

budovy. 

Starosta obce vyzdvihol iniciatívu stolnotenisového oddielu a vyslovil im svoje poďakovanie. 

Poslanec MVDr. Vladimír Hatala sa opýtal, ako dopadlo prerokovanie zaradenia lokality „Lúky 

pod Chočom“ do národného zoznamu území európskeho významu. 

Starosta obce odpovedal, že z pandemických dôvodov bolo toto prerokovanie zrušené. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 281/2021 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

informácie starostu obce. 

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

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

 

K bodu č. 10: Interpelácie poslancov 

Interpeláciu nepredložil nikto z prítomných poslancov. 

 

K bodu č. 11: Návrh Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci medzi Obcou Likavka 

a spoločnosťou ATM Point, s.r.o., Banská Bystrica 

Predkladateľ: starosta obce v krátkosti predstavil prítomným poslancom návrh Dodatku č. 3 

k Zmluve o spolupráci medzi Obcou Likavka a spoločnosťou ATM Point, s.r.o., Banská 

Bystrica a otvoril diskusiu. 

Diskusia: 

Poslanec Daniel Krížo uviedol, že súhlasí s tým, aby sa táto služba ešte ponechala, nakoľko 

obyvatelia, ktorí túto službu využívajú, nemajú možnosť ísť do Ružomberka. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 
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Uznesenie č. 282/2021 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) prerokovalo 

Návrh Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci medzi Obcou Likavka a spoločnosťou ATM Point, 

s.r.o. Banská Bystrica, o finančnom príspevku na obdobie od novembra 2021 do októbra 2022,  

na prevádzkovanie automatizovaného hotovostného bankomatu v obci; 

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

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

b) schvaľuje 

Návrh Dodatku č. 3 k Zmluve o spolupráci medzi Obcou Likavka a spoločnosťou ATM Point, 

s.r.o. Banská Bystrica, o finančnom príspevku na obdobie od novembra 2021 do októbra 2022,  

na prevádzkovanie automatizovaného hotovostného bankomatu v obci. 

Hlasovanie: 6-1-1 (za: MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p. Marián Mliečko, p. Jozef 

Nemček, p. Jozef Peniak, Ing. Michal Švento; proti: p. Adrián Solár; zdržal sa: p. Igor Marton) 

 

K bodu č. 11: Podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku a zmena PHSR Obce 

Likavka na roky 2016 – 2020 

Predkladateľ: starosta obce uviedol, že prostredníctvom výzvy, ktorú vyhlásilo Partnerstvo pre 

MAS Dolný Liptov má obec Likavka možnosť uchádzať sa o prostriedky na rekonštrukciu 

chodníkov pri ceste I/59 a pri ceste III/2228, ul. J. Kačku. Podmienkou podania žiadosti 

o poskytnutie príspevku je vlastníctvo pozemkov zasiahnutých projektom. Obci Likavka boli 

predmetné pozemky prevedené bezodplatným prevodom zo strany SSC v júni 2021. Žiadosť je 

potrebné podať do 3.11.2021. Ďalšou podmienkou je schválenie predložených bodov 

uznesenia. Starosta obce otvoril diskusiu. 

Bez diskusie. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 283/2021 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

a) ruší 

Uznesenie č. 146/2020 – 8 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Likavka, konaného dňa 

23.06.2020, časť a) a b); 

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

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

b) schvaľuje 

podanie žiadosti o poskytnutie príspevku na realizáciu projektu s názvom „Zvyšovanie 

bezpečnosti a dostupnosti sídla prostredníctvom rekonštrukcie chodníkov v obci Likavka“ v 

rámci výzvy IROP-CLLD-Q571-512-001; 

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

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

c) schvaľuje 

poskytnutie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových 

oprávnených výdavkov projektu z rozpočtu obce Likavka; 

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

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

d) schvaľuje 

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci výzvy; 

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

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

e) schvaľuje 

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu obce 

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

Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, Ing. Michal Švento; zdržal sa: p. Adrián Solár) 

f) mení 

Ukazovateľ v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Likavka na roky 2016 – 

2020 v časti 3 – Programová časť - Cieľ 2 Dobudovať občiansku, dopravnú a technickú 

infraštruktúru, Opatrenie 2.2: Dobudovanie dopravnej infraštruktúry, Aktivita 2.2.1: 

Rekonštruovať chodníky z hodnoty 100 m na hodnotu 550 m. 

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

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

 

K bodu č. 11: Rôzne 

Predkladateľ: starosta obce uviedol, že Obec Likavka dostala na základe podanej žiadosti 

z Environmentálneho fondu cca 3.800 Eur na krytie nákladov spojených s odpadovým 

hospodárstvom. Sú to prostriedky získané za vyprodukované percento triedenia separovaných 

zložiek v našej obci za rok 2020. Podľa usmernenia môže obec použiť tieto prostriedky na: 

- nákup technických prostriedkov, údržbu a nákup náhradných dielov na tieto technické 

prostriedky, napr. nákup traktorovej kosačky, krovinorezov, motorových nožníc na živé 

ploty, iného náradia a nástrojov, pohonné hmoty do týchto technických prostriedkov, ich 

poistenie, STK, iné technické kontroly v tom prípade, ak tieto technické prostriedky obce 

výlučne využíva v súvislosti s odpadovým hospodárstvom, napr. s biologicky 

rozložiteľným odpadom zo záhrad a parkov vrátane odpadov z cintorínov, 

- na vybudovanie krytých uzamykateľných stojísk na kontajnery na triedený a zmesový 

komunálny odpad, na magnetické zámky kontajnerov, uskutočnenie analýzy odpadov 

v zberných nádobách, na úpravu zberného dvora, 

- na elektronický systém evidencie odpadov, 

- na zakúpenie zberných nádob na triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov, 

najmä biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností 

Starosta obce poprosil prítomných poslancov, aby navrhli, čo z vymenovaných vecí bude 

najvhodnejšie pre obec zakúpiť. 

Prítomní poslanci sa po krátkej diskusii zhodli na zakúpení technických prostriedkov. 

 

K bodu č. 11: Rôzne 

Predkladateľ: starosta obce v krátkosti predstavil prítomným poslancom žiadosť spoločnosti 

MB Catering – Anežka Bažíková, o povolenie vybudovania kuchynského výťahu a zavedenie 

klimatizačnej jednotky v budove strediska služieb na ul. J. Hollého č. 551. Starosta obce 

poprosil predsedu stavebnej komisie, aby absolvoval na tvare miesta stretnutie so žiadateľkou 

a podal prítomným bližšie informácie. Starosta obce ešte pre doplnenie uviedol, že žiadosť je 

prezentovaná tak, že uvedený zásah do budovy bude vykonaný na náklady nájomcu, ktorý si za 

to nebude požadovať žiadne kompenzačné plnenia. Starosta však poprosil hlavnú kontrolórku 

obce, aby prítomným priblížila, čo po účtovnej stránke predstavuje zhodnotenie budovy vo 

vlastníctve obce iným subjektom. 

Hlavná kontrolórka obce – Mgr. Janka Pavlíková uviedla, že podľa § 17 ods. 21 zákona č. 

595/2003 Z. z. o dani z príjmov vynaložené náklady na vykonané opravy prenajatých priestorov 

alebo nad rámec opráv dohodnutých v nájomnej zmluve možno považovať za nepeňažný príjem 

prenajímateľa, z čoho vyplýva, že v tom roku, v ktorom sa vykonala oprava, obec by musela 

odviesť daň vo výške 21 %. 

Starosta obce preto navrhol iné riešenie, ktoré je však ešte potrebné odkonzultovať s nájomcom, 

a teda, že predmet žiadosti zrealizuje na svoje náklady obec a žiadateľka potom obci darom 

vráti sumu v hodnote vynaložených nákladov. 

Poslanec Daniel Krížo – predseda stavebnej komisie podal prítomným poslancom bližšie 

informácie ohľadom technickej stránky premetu žiadosti a doplnil, že uvedenú žiadosť 

odporúča schváliť. 
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Poslanci navrhli, aby sa predmetný zásah do budovy dal staticky posúdiť. 

 

K bodu č. 11: Rôzne 

Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom sťažnosť obyvateľa ulice 

Jánovčíkovej na značné znečistenie a prašnosť na tejto ulici, ktoré spôsobujú hlavne družstevní 

vodiči. 

Poslanci uznali sťažnosť na znečistenie za opodstatnenú a navrhli apelovať na PD Likavka, aby 

prevzalo zodpovednosť za riešenie uvedeného problému. 

 

K bodu č. 11: Rôzne 

Starosta vyzval poslancov, aby predložili svoje návrhy a podnety. 

Poslanec Igor Marton upozornil na neoprávnené oplotenie obecného pozemku obyvateľom 

obce Likavka. 

Starosta obce odpovedal, že dotyčný bude vyzvaný na podanie žiadosti na užívanie nájmu, ktorá 

sa následne posúdi. 

Poslanec Marián Mliečko upozornil na nebezpečný úsek cesty od trhového miesta až po mostík 

za obecným úradom, kde ľudia prechádzajú po oboch stranách cesty a navrhol tam vybudovať 

chodník. 

Poslanec Adrián Solár upozornil na zle technicky vyriešené vchádzanie na chodník pri zástavke 

pred obecným úradom, hlavne čo sa týka vozíčkarov. 

Poslanec Ing. Michal Švento tlmočil sťažnosť občanov na neporiadok, zhromažďovanie a 

prespávanie istých skupín ľudí v zástavke na ul. J. Hollého pri obchode MILK-AGRO. Doplnil, 

že tomuto problému by mohol pomôcť presvetlený typ zástavky. 

Starosta obce odpovedal, že tento návrh sa môže zahrnúť do investičného plánu na rok 2022. 

Poslanec Ing. Michal Švento sa opýtal na stav projektovej dokumentácie k ulici Pod Paračkou. 

Starosta obce odpovedal, že projektant ju stále nedodal. 

Poslanec Jozef Peniak sa opýtal, či by na nasledujúci rok mohla obec dať príspevok prvákom 

na zakúpenie školských pomôcok. 

Starosta obce súhlasil s týmto návrhom. 

Poslanec Jozef Nemček upozornil na niekoľko postrehov zo škvarového ihriska: na detskej 

lezeckej stene chýba niekoľko chytov, ktoré by bolo dobré doplniť, oplotenie ihriska je na 

niektorých miestach v zlom technickom stave a je nestabilné, navrhol ihrisko osvetliť nakoľko 

sa tam po večeroch stretávajú rôzne skupiny ľudí a nechávajú po sebe neporiadok, a na mostíku 

cez potok chýba jedna priečka na zábradlí, čím hrozí nebezpečenstvo pádu. 

Starosta obce poďakoval za uvedené postrehy a súhlasil s ich realizáciou. 

Poslanec Adrián Solár pripomenul potrebu označenia parkovacích miest pre ZŤP, opýtal sa, či 

starosta začne dávať upozornenia nezodpovedným občanom, ktorí nechávajú odstavené autá na 

ul. D. Kráľovenskej, upozornil na prepadliny na chodníku na ul. J. Hollého, čím sa stáva pre 

vozíčkarov prakticky nepriechodný a opýtal sa na stav ohľadom dodania nákladného vozidla 

do 3,5 t. 

Starosta obce odpovedal, že auto je hotové, ale chýba v ňom elektronika v dôsledku 

pozastavenia výroby, ktorú spôsobila covidová situácia. Jeho dokončenie predpokladá najskôr 

až za mesiac. 

Poslanec Adrián Solár sa ohľadom letného polievania ulíc opýtal, či by sa viacej oplatilo použiť 

druhé hasičské auto.  

Starosta obce odpovedal, že predloží túto požiadavku našim hasičom. 

Poslanec Jozef Nemček sa opýtal, či by sa mohli vysadiť nejaké okrasné dreviny pri potoku 

smerom od úradu k požiarnej zbrojnici. 

Starosta obce odpovedal, že to bude musieť odkonzultovať so Správou povodia horného Váhu 

Ružomberok. 

Poslanec Igor Marton upozornil na potrebu orezania koreňov stromov pri dome smútku, 

nakoľko asfalt je už poškodený a hrozí aj poškodenie budovy. 
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Starosta obce súhlasil s realizáciou tohto podnetu. 

Poslanec Marián Mliečko upozornil na podmytie regulácie potoka Žabovo a riešenie 

protipovodňových opatrení. 

Starosta obce odpovedal, že môže dať podnet na Správu povodia horného Váhu. 

Poslanec Daniel Krížo doplnil, že v rámci protipovodňových opatrení by tam bolo vhodné 

vytvoriť aj suché poldre. 

Starosta doplnil, že by bolo vhodné v obci vybudovať aj protipožiarnu nádrž. 

Poslanec Jozef Nemček sa opýtal, či sa plánuje niečo robiť s potokom na ulici Mikuštiakovej. 

Starosta obce odpovedal, že každý rok sa podáva žiadosť o zaradenie regulácie potoka do 

investičného plánu jeho správcu. Investičný zámer doposiaľ nebol realizovaný. 

Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento. 

Uznesenie č. 284/2021 – 8 

Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka 

berie na vedomie 

diskusné príspevky. 

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

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

 

K bodu č. 12: Záver 

Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 19:50 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť. 

 

 

Zapísala: Mgr. Mária Slašťanová, v. r. 

 

 

 

 

 Jozef  N e m č e k, v. r.            Ing. Marián  J a v o r k a, v. r.             Daniel  K r í ž o, v. r.   

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

 

Priezvisko, meno, titul Dátum: 28.09.2021 

Haluška Renát, Ing., PhD. - 

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 21.09.2021 

Stručná bilancia významných aktivít: 

01.07. – zasadnutie Ružomberského ZMOSu v Liskovej – prerokovanie aktuálnych tém, okrem 

iného potreby prispievania obcí združených v spoločnom školskom úrade Likavka na jeho 

činnosť a rozšírení pôsobnosti úradu o obce Bobrovec, Ľubeľa a sv. Kríž 

01.07. – pracovné stretnutie ohľadom rozšírenia bezpečnostných prvkov na žel. priecestí 

v Likavke (účastníci: Obec Likavka, OR PZ Ružomberok, vedúci žel. stanice Ružomberok 

a projektanti ŽSR). Záver: závory sa montovať nebudú, ŽSR navrhne a osadí oceľové zábrany, 

ktoré prinútia cyklistov zísť z bicykla a bude vykonaná kompletná rekonštrukcia priecestia. 

07.07. – návšteva na OcÚ Bobrovec – dohoda o pristúpení k spoločnému školskému úradu 

Likavka 

09.07. – starosta absolvoval online webinár o stave a postupe očkovania v Žilinskom kraji. 

Zdravotný odbor ŽSK zostaví grafikon očkovania po obciach a to prioritne v oblastiach 

s najnižšou zaočkovanosťou. Logistika bude riadená cez okresné úrady. Očkovať sa bude 

jednorazovou vakcínou zn. Johnson. 

10.07. – výročná členská schôdza DHU obce Likavka 

13.07. – starosta obce odvolal II. stupeň povodňovej aktivity vyhlásený po júnovej lokálnej 

povodni 

14.07. – kontrola výkonu požiarnej prevencie nášho DHZ zo strany Okresného riaditeľstva 

HaZZ – bez závad 

22.07. – druhé kolo kontroly účtovníctva obce Likavka zo strany Daňového úradu – bude ešte 

jedno kolo 

V júli a auguste zorganizovalo združenie dobrovoľníkov detský letný tábor Talentovač – 

zázemie mu poskytla obec v hasičskej zbrojnici 

Likavské eRko organizovalo detský tábor v obci Zliechov 

29.07. – pietna spomienka na politického väzňa Bernarda Nemčeka – nášho rodáka – pri 

pamätnej tabuli pred OcÚ  

29.07. – 01.08. – 42. ročník podujatia Okolo Liptova 

04.08 - návšteva na OcÚ Ľubeľa – dohoda o pristúpení k spoločnému školskému úradu Likavka 

07.08. – účasť na tradičnom spoločenskom podujatí na ulici Puškáreň 

07.08. – premietanie filmu Rukojemník pri hasičskej zbrojnici – účasť asi 25 obyvateľov 

11.08. - návšteva na OcÚ Sv. Kríž – dohoda o pristúpení k spoločnému školskému úradu 

Likavka 

26.08. – stretnutie s riaditeľom Združenia Čebrať – zhotoviteľa úseku D1 Hubová – Ivachnová 

na stavenisku v Likavke a odprezentovanie všetkých kritických dopadov na obec a jej 

obyvateľov: zúženie prietočného profilu potoka poniže Hubertusu, nedostatočné čistenie cesty 

I/59, požiadavka na vyčistenie garád a vyrovnanie krajníc pozdĺž cesty I/59, nevhodne riešenie 

odvodnenie diaľnice do vodných tokov v obci, potreba zvolania verejného hovoru 

31.08. – pracovné stretnutie vo Valaskej Dubovej k návrhu MŽP SR o zaradení lokality Lúky 

pod Chočom do územia európskeho významu a zvýšenia stupňa ochrany na tomto území 

31.08. – obec usporiadala uvítanie detí narodených v r. 2020 do života 

06.09. – oslavy 77. výročia SNP pri pamätnej tabuli pred OcÚ a pri pamätníku na Kramariskách 

07.09. – účasť na slávnostnom otvorení KD Lisková 

08.09. – hovor s ľudom v KD Likavka k návrhu MŽP SR o zaradení lokality Lúky pod Chočom 

do územia európskeho významu a zvýšenia stupňa ochrany na tomto území 

14.09. - zasadnutie Ružomberského ZMOSu v Liptovskej Teplej – odprezentovanie projektu 

Vážskej cyklomagistrály v našom okrese, potreba zaradenia trasy tejto magistrály do územných 

plánov obcí 

17. – 19.09. – návšteva partnerského mesta Slatiňany v ČR pri príležitosti osláv 50. výročia 

povýšenia Slatinian na mesto 

18.09. – ZO zväzu chovateľov v Likavke usporiadala letnú výstavu králikov v dome 

chovateľov Likavka na Družstevnej ulici 
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Zadania a projektové aktivity:  

- Zadanie na opravu bleskozvodov 

- Žiadosť o dotáciu na nákup techniky a kontajnerov na manipuláciu s odpadom v obci 

podaná na Envirofond nebola podporená 

- Obec pripravuje novú žiadosť na podporu zberu triedených zložiek komunálneho 

odpadu na Envirofond 

- Obec zakúpila dôchodcom - stravníkom nerezové obedáre. Poskytovanie jednorazových 

obalov z polystyrénu a PVC bolo finančne podstatne náročnejšie a neekologické 

- Obec sa prezentovala na šiestich stranách časopisu Spoločník 

- Realizované verejné obstarávania: rozšírenie dažďovej kanalizácie ul. D. Kráľovenskej, 

výmena strešnej krytiny na kaderníctve, obnova a odvodnenie Moyzesovej ulice, 

prístrešok pre bicykle v ZŠ Likavka, na procesy verejného obstarania pre výber 

zhotoviteľa bytového domu v Likavke 

- Pripravované verejné obstarávania: dodávka plynu a el. energie pre obec Likavka, Vo 

bude riešené dodávateľsky prostredníctvom Slovenského centra obstarávania 

- Obec zadala vypracovanie projektu na rekonštrukciu kotla v ZŠ 

- Po vykonanom hovore s ľudom na ulici Moyzesovej a zasadnutí komisie výstavby 

a životného prostredia zadala obec aktualizáciu rozpočtu určeného na rekonštrukciu 

tejto ulice podľa požiadaviek jej obyvateľov 

- Pripravujeme obstaranie a dodanie workoutových a fitness prvkov na ihrisku pri 

hasičskej zbrojnici 

- Obec listom požiada vodárenskú spoločnosť o preloženie investičnej aktivity: rozšírenie 

inžinierskych sietí pre IBV Strelnica z dôvodu nezrealizovaného územného konania 

a ujala sa úlohy koordinátora celého procesu a pripravovanej projektovej dokumentácia. 

Územné konanie bude uskutočnené po aktualizácii projektovej dokumentácie podľa 

pripomienok SSC a jej doplnení o všetky profesie a siete na uvažovanom území IBV 

Strelnica aj s výhľadom jej zastavania do budúcnosti v zmysle platného územného 

plánu 

- Obec zakúpila nové multifunkčné zariadenia (veľkokapacitná tlačiareň, kopírka 

a skener) na obecný úrad z prostriedkov za realizované Ag testovanie na COVID 19 

a zakúpila mulčovač s výsuvným ramenom k malotraktoru 

- Objednané vozidlo MAN je už vyrobené, jeho dodávateľ čaká na dodanie od výrobcu 

a na dobudovanie nadstavby. Predpokladaný termín dodania – koniec septembra nebude 

dodržaný – výrobcovia neplnia termíny, subdodávatelia im meškajú s dodávkami – 

najmä elektroniky 

Aktivity v obci: 

- V druhom júlovom týždni realizovala spoločnosť Stromservis odborné opílenie drevín 

na Družstevnej ulici a jedného stromu na ul. Pod hradom 

- Firma Bala vykonala v materskej škole opravu od vlhkosti zvlneného linolea 

a narušeného nivelačného betónu – oprava nebola uznaná kompletne v rámci záruky 

podľa zmluvy o dielo, preto materiál použitý na opravu uhradila firma Bala a práce obec 

Likavka 

- Dodávateľsky realizované obnovenie odvodnenia – prehĺbenie rigola - nad Slnečnou 

ulicou – realizovaná dažďová kanalizácia kapacitne nestíha odvádzať vodu z polí 

a diaľnice pri intenzívnych dažďoch. Aktivite predchádzalo rokovanie s obyvateľmi 

ulice a poľnohospodárskym družstvom 

- Dodávateľsky bola realizovaná výmena podlahy v kuchyni ZŠ s MŠ Likavka, demontáž, 

vynášanie a spätné umiestnenie vybavenia kuchyne ako aj umývanie plôch realizovali 

zamestnanci obce a školskej jedálne 

- Dodávateľsky bola realizovaná výmena časti strechy KD o výmere cca 200 m2 zničenej 

veternou smršťou. Náklady na opravu si obec uplatní z poistky 
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- Dodávateľsky bolo realizované umiestnenie Z-Boxu na poštové zásielky, podkladovú 

plochu zrealizovala obec 

- Dodávateľsky bol realizovaný prístrešok pre 20 bicyklov v ZŠ s MŠ Likavka,  

podkladovú plochu zrealizovala obec 

- Likavskí záhradkári vo veľkej miere svojpomocne realizujú na námestí pred obecným 

úradom jeho revitalizáciu formou umiestnenia tzv. jedlého parku – ovocné stromy, 

kríky, byliny 

Zamestnanci obce: 

- obnovili oplotenie pamätníka na Kramariskách 

- upravili a dorovnali dopadové plochy na prvkoch detského ihriska pri hasičskej 

zbrojnici 

- v 2. polovici augusta vykonali prípravu vozidla Škoda 406 – trambus – na STK, vozidlo 

prešlo kontrolou, životnosť auta je max. 1 rok 

- odstránili náletové dreviny na Mikuštiakovej ulici 

- vybudovali prístrešok pre posypový materiál v zbernom dvore pri pekárni 

- realizovali výmenu pôvodných svietidiel za LED svietidlá (12 ks) na Hollého a D.  

Kráľovenskej ulici od bývalého obecného úradu po križovatku s ulicou S. Nemčeka + 

oprava osvetlenia na Slnečnej ulici a na moste ponad Váh v našom katastri 

- opravu spevnenej plochy od lavice cez Váh po št. cestu pri autobusovom nástupišti. 

Obec pripravuje opravu chodníka pri budove autobusovej stanice spoločnosti Arriva 

- prečistenie garády na Drndošove a všetkých sedimentačných jám v obci 

- obnovu narušených čadičových kociek na parkovisku pri dome smútku 

- opravu fasády pri vstupe do budovy II. stupňa ZŠ 

- pravidelné a opakované činnosti: kosenie, hrabanie a zvoz zeleného odpadu, súčinnosť 

pri odvoze kuchynského odpadu, zametanie ciest, parkovísk a chodníkov, natieranie 

zábradlí, prečistenie bočného toku koryta potoka Likavčianka pri lekárni a obecnom 

úrade, betónovanie výtlkov v obci. 

Bytovka: Je kompletne spracovaná projektová dokumentácia vychádzajúca zo spracovaného 

statického posudku a svetelnotechnickej štúdie. Pre vydanie územného rozhodnutia vykonáva 

inžiniering firma Devlev, v súčasnosti zabezpečuje vyjadrenia k bodom napojenia pre budovy 

a bytové jednotky u SPP, SSD a Vodárenskej spoločnosti. 

 

Diaľnica: Obec dostala žiadosť o vyjadrenie k ďalšej zmene stavby pred dokončením 

zameranej na odvodnenie diaľnice – obec pripravuje stanovisko. Prebiehajú aktuálne práce na 

príprave sekundárneho ostenia, západný portál tunela sa odkopáva a zabezpečuje, križovatka 

Hubová sa asfaltuje, tunel prerazený ešte nie je. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


