OBEC LIKAVKA

Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke
dňa 14.12.2018
Starosta obce
Hlavný kontrolór obce

Ing. Marián Javorka
Mgr. Janka Pavlíková

Prítomní poslanci OZ: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento
Prizvaná: Mgr. Irena Marošová – ref. OcÚ
Návrh programu rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie a volebnej
komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu
zasadnutia obecného zastupiteľstva
2. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
3. Prevod obecného majetku
4. Voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 20182022
5. Návrh - VZN Obce Likavka o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 2019
6. Určenie platu starostu obce
7. Návrh - Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2018
8. Návrh - Rozpočet Obce Likavka na roky 2019-2021
9. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.11.2018 do 1.12.2018
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
11. Plán rokovaní obecného zastupiteľstva na rok 2019
12. Informácie starostu obce
13. Interpelácie poslancov
14. Rôzne
15. 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 riadne a včas zvolané
v zmysle § 13 odst. 4/ písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, je uznášania schopné, nakoľko je prítomná nadpolovičná
väčšina poslancov. Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Irenu Marošovú – ref. OcÚ. Za
overovateľov zápisnice určil poslancov p. Jozefa Nemčeka a p. Mariána Mliečka.
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: 9-0-0.
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Starosta obce navrhol MVDr. Vladimíra Hatalu za predsedu volebnej komisie, p. Igora
Martona a p. Daniela Kríža za členov volebnej komisie. Starosta obce otvoril diskusiu. Bez
diskusie. Hlasovanie: 9-0-0.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu programu rokovania obecného
zastupiteľstva. Hlasovanie: 9-0-0. Starosta obce vyzval poslancov na predloženie
doplňujúceho alebo pozmeňujúceho návrhu k programu rokovaniu obecného zastupiteľstva.
Poslanci nepredložili žiadne návrhy.
Návrhy uznesení predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 11/2018-8 a). Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento )
OZ prijalo uznesenie č. 11/2018-8 b). Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento )
OZ prijalo uznesenie č. 11/2018-8 c). Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento )
OZ prijalo uznesenie č. 11/2018-8 d). Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
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 za volebné obdobie 2014-2018 bolo prijatých 331
uznesení obecného zastupiteľstva, z ktorých vyplývali nasledovné úlohy:
Uznesenie č. 276/2018-7 bod b) – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo odporúča
Obecnému úradu v Likavke požiadať kompetentné orgány v odbore cestnej dopravy
o stanovisko k požadovanému prenájmu. Termín nebol stanovený. Jedná sa o žiadosť p.
Dubovcovej o prenájom časti pozemku pred jej rodinným domom. Starosta obce zaslal
žiadosť o vyjadrenie k prenájmu kompetentným orgánom, ktoré zaujali k prenájmu
nesúhlasné stanovisko. Dopravné značenie bolo zrealizované. Predmetná žiadosť bude
prerokovaná v ďalšom bode programu.
Uznesenie č. 321/2018-7 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo schválilo 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: Mgr. Ľubomír Socha, IČO: 37387049, a to časť pozemku, ktorý je vo vlastníctve
obce, o výmere 397,5 m2 , evidovaného na parcele EKN č. 6021/1, druh pozemku ostatné
plochy, katastrálne územie Likavka, zapísaného na LV č. 3259 vedenom Okresným úradom
Ružomberok, katastrálnym odborom, na zabezpečenie regulovania parkovania motorových
vozidiel pre potreby obyvateľov obce a zákazníkov obchodného centra na ul. Kačku, na dobu
neurčitú, s trojmesačnou výpovednou dobou pre obe zmluvné strany, za cenu nájmu 3,00€/m2
/rok podľa Uznesenia OZ č. 309/2018-7 písm. c), s podmienkou že zmluva bude nájomcom
podpísaná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia obecným zastupiteľstvom. V prípade, že
zmluva nebude v uvedenej lehote podpísaná nájomcom, toto uznesenie stratí platnosť.
Zmluva bola vyhotovená a podpísaná nájomcom dňa 5.12.2018.
Uznesenie č. 322/2018-7 bod b) – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo odporučilo
pokračovať v administratívnom procese vybavenia žiadosti a žiadateľa oboznámiť s potrebou
vypracovania geometrického plánu na predmet žiadosti. Dňa 27.11.2018 geodet zameral
časť predmetného pozemku a komisia životného prostredia a výstavby obecného
zastupiteľstva neodporučila časť predmetného pozemku odpredať žiadateľovi.
Predmetná žiadosť bude prerokovaná v ďalšom bode programu.
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Uznesenie č. 323/2018-7 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo schválilo nájomcovi
Veronika Ondríková, Likavka č.489, 034 95 Likavka, IČO 51 921 448, ktorá je nájomcom
nebytového priestoru o výmere 134 m2 , nachádzajúceho sa na prízemí budovy bývalej
reštaurácie v Likavke súp. č. 1000, započítanie nákladov vynaložených na zhodnotenie
objektu vo výške 3741.-€ s nájomným, s podmienkou že dodatok k zmluve bude nájomcom
podpísaný do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia obecným zastupiteľstvom. V prípade, že
dodatok k zmluve nebude v uvedenej lehote podpísaný nájomcom, toto uznesenie stratí
platnosť. Dodatok k zmluve bol vyhotovený a podpísaný dňa 5.12.2018.
Uznesenie č. 324/2018-7 bod e) – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo ukladá
obecnému úradu:
1. Zaslať schválené Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Likavka na Okresný úrad v
Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky v Žiline, oddelenie územného plánovania,
Vysokoškolákov č. 8556/33B, 010 08 ŽILINA, opatrené doložkou (pečiatkou), na ktorej bude
- označenie schvaľovacieho orgánu, - číslo uznesenia a dátum schválenia, - odtlačok pečiatky,
meno oprávnenej osoby a podpis.
2. Vyhotoviť Registračný list (OSO ÚPP a ÚPD), ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení
sa doručí na Ministerstvo výstavby, dopravy a regionálneho rozvoja SR, Nám. Slobody č. 6,
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava. Uvedená úloha doposiaľ nebola splnená.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Starosta obce podal prítomným vysvetlenie k Uzneseniu č. 324/2018-7 bod e), a uviedol, že
podklady k odovzdaniu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Likavka sú pripravené,
ale na Okresný úrad Žilina budú doručené v januári 2019.
K Uzneseniu č. 276/2018-7 bod b) starosta obce uviedol, že obecný úrad požiadal
kompetentné orgány v odbore cestnej dopravy o stanovisko k žiadosti o prenájom časti
pozemku pred rodinným domom žiadateľky p. Dubovcovej. Doručené bolo stanovisko
Žilinského samosprávneho kraja, odboru dopravy, podpísané Ing. Ivanom Mokrým,
povereného vedením odboru, v ktorom sa uvádza: „Žilinský samosprávny kraj ako vlastník
cesty III/2229 nesúhlasí s navrhovaným využívaním pozemkov, podľa návrhu p. Dubovcovej,
formou zámeny pozemkov s ich prenájmom. Uvedené pozemky pri ceste III/2229 sú v zmysle
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov súčasťou cesty, tvoria cestné teleso. Preto je potrebné ich užívanie ako súčasť cesty
(ako plocha na bezpečné zastavenie vozidla), resp. v budúcnosti pre vybudovanie chodníka
pre peších.“
Druhé stanovisko k predmetnej žiadosti p. Dubovcovej doručila Správa ciest Žilinského
samosprávneho kraja, závod Liptov, v Liptovskom Mikuláši, podpísané Ing. Jánom Omastom,
povereným riaditeľom SC ŽSK, závod Liptov, v ktorom sa uvádza: ...“v bode 1. keďže ide
o verejné priestranstvo bezprostredne pri ceste III/2229, nesúhlasíme s osadením akýchkoľvek
fyzických prekážok a zábran, ktoré by zhoršili bezpečnosť chodcov a premávky na ceste;
v bode 2. odporúčame predmetnú plochu pred nehnuteľnosťou vyznačiť zvislým
a vodorovným dopravným značením so zákazom parkovania.“ Starosta obce v závere uviedol,
že dopravné značenie bolo zrealizované.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 12/2018-8. Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento )
K bodu č. 3: Prevod obecného majetku
Predkladateľ: starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou p. Kataríny Dubovcovej,
bytom Veterná 17/14, Ružomberok, o prenájom časti pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce
Likavka o výmere 86 m2 , evidovaného na parcele EKN č.6000/1, druh pozemku ostatné
plochy, katastrálne územie Likavka, zapísaného na LV č. 3259 vedenom Okresným úradom
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Ružomberok, katastrálnym odborom ako zámenu za prenájom pozemku, ktorý je vo
vlastníctve žiadateľky v podiele 1/1, 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,
na ktorom sa nachádza budova s. č. 551, ktorá je vo vlastníctve obce Likavka. Stanoviská
kompetentných orgánov z odboru cestnej dopravy k predmetnej žiadosti boli doručené
obecnému úradu nasledovne: Správa ciest ŽSK – 8.10.2018, ŽSK – odbor dopravy
11.12.2018. Starosta obce ďalej uviedol, že uvedená zámena pozemkov je žiadateľkou
požadovaná z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti obyvateľov pred ich rodinným domom s. č.
552.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Ing. Peter Dubovec, splnomocnený zastupovaním p. Kataríny Dubovcovej, poukázal na
rozdielne označenie predmetného pozemku pri rod. dome súp. číslo 552 v stanoviskách
Správy ciest ŽSK a ŽSK odboru dopravy. Ďalej popísal veľký problém pri odhŕňaní snehu,
ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti navážaný pluhom na fasádu rodinného domu. Uviedol, že
podľa platného zákona komunikácia môže byť 3 m od rodinného domu.
Ing. Peter Dubovec pokračoval, že v zmysle platnej vyhlášky Ministerstva životného
prostredia SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ich rodinný dom nemá zabezpečené
zákonom dané práva obyvateľov rodinného domu.
Ing. Peter Dubovec ďalej povedal, že bude musieť vykonať bezpečnostné opatrenia na
ochranu zdravia obyvateľov rodinného domu s. č. 552, ale aj obyvateľov obce, nakoľko
osadené dopravné značenie, ktoré malo situáciu riešiť, občania nerešpektujú.
Poslanec MVDr. V. Hatala sa spýtal Ing. Petra Dubovca, ako by tento problém vyriešil.
Ing. Peter Dubovec uviedol, že popri celom rodinnom dome by osadili na vlastné náklady
zámkovú dlažbu (3 - 4 cm), aby zvýšili terén a od obchodu CBA VEREX by osadili kvetináč,
aby chodci resp. vodiči rešpektovali priľahlú plochu k domu. Týmto by sa zabránilo
aj nahŕňaniu snehu na fasádu resp. ku vchodu do rodinného domu.
Poslanci I. Marton a M. Mliečko uviedli, že tento problém je v celej obci pri zimnej údržbe
komunikácií.
Pán Lukáš Dubovec, obyvateľ rodinného domu s. č. 552, uviedol, že potraviny CBA VEREX
majú zriadené parkovisko, ktoré taktiež zasahuje do komunikácie približne na tej istej úrovni
ako by to bolo pred ich rodinným domom a tam to nikto nepovažuje za problém. Ďalej
uviedol, že všetky opatrenia, ktoré plánujú vykonať sú v záujme bezpečnosti obyvateľov
a ochrany súkromia obyvateľov rodinného domu s. č. 552.
Poslanec D. Krížo uviedol, že zámena pozemkov nie je najlepšie riešenie a spýtal sa na akú
dobu by obec predmetnú zámenu mala odsúhlasiť.
Ing. Peter Dubovec uviedol, že zámena by mohla byť dohodnutá na 100 rokov.
Starosta obce navrhol, aby predložený návrh žiadosti p. Dubovcovej obecné zastupiteľstvo
neschválilo. O svojom návrhu dal hlasovať. Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala,
Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef
Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento )
Starosta ďalej uviedol, že bude potrebné hľadať nové riešenie tejto situácie.
Ing. Peter Dubovec, na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva o neschválení
predmetnej žiadosti, požiadal o zapísanie do zápisnice upozornenie, v ktorom verejne
deklaroval, že vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby ochránil bezpečnosť obyvateľov
rodinného domu s. č. 552.
Starosta obce uviedol, že touto problematikou sa bude zaoberať Komisia životného prostredia
a výstavby OZ v súčinnosti so Stavebným úradom obce Likavka do konca januára 2019.
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Ing. Peter Dubovec požiadal starostu o vypracovanie nájomných zmlúv na pozemky, ktoré sú
v ich vlastníctve a obec ich dlhodobo protiprávne užívala.
Poslanec Igor Marton odporučil vypracovanie právnej analýzy vzniknutej situácie
s vlastníctvom pozemkov.
Návrhy uznesení predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 13/2018-8 a). Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento )
OZ prijalo uznesenie č. 13/2018-8 b). Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento )
OZ prijalo uznesenie č. 13/2018-8 c). Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento )
K bodu č. 3: Prevod obecného majetku
Predkladateľ: starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou Ing. Štefana Pačina a Ing.
Renáty Pačinovej, bytom Likavka č. 555, o odpredaj časti pozemku, ktorý je vo vlastníctve
obce Likavka o výmere 2 m2 , evidovaného na parcele EKN č.6000/1, druh pozemku ostatné
plochy, katastrálne územie Likavka, zapísaného na LV č. 3259 vedenom Okresným úradom
Ružomberok, katastrálnym odborom. Starosta obce uviedol, že dňa 27.11.2018 geodet
zameral časť predmetného pozemku a komisia životného prostredia a výstavby obecného
zastupiteľstva neodporučila časť predmetného pozemku odpredať žiadateľovi. Obecný
pozemok sa nachádza pod presahujúcou odkvapovou rúrou drevenice a tento stav nebráni
majiteľovi užívanie nehnuteľnosti.
Starosta otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanci zhodne vyjadrili súhlas so stanoviskom Komisie životného prostredia a výstavby.
Návrhy uznesení predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 14/2018-8 a). Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento )
OZ prijalo uznesenie č. 14/2018-8 b). Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento )
K bodu č. 4: Voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie
2018-2022
Predkladateľ: starosta obce predložil návrh na zloženie komisií obecného zastupiteľstva:
Komisia životného prostredia a výstavby:
predseda komisie: poslanec OZ Daniel Krížo
členovia komisie: Jozef Peniak, Ing. Radoslav Matejka, Ing. arch. Iveta Hatalová, Miroslav
Brtko
Finančná komisia:
predseda komisie: poslanec OZ Ing. Michal Švento
členovia komisie: Adrián Solár, Ing. Anna Strnátková, Ing. Jana Birtusová, Mgr. Milan Pudiš
Komisia pre školstvo, kultúru, šport a voľnočasové aktivity:
predseda komisie: poslanec OZ Adrián Solár
členovia komisie: Jozef Peniak, Jozef Nemček, Martin Gerek, Jozef Habala, Mária
Mliečková, Jozef Hykel
Komisia na ochranu verejného poriadku:
predseda komisie: poslanec OZ Igor Marton
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členovia komisie: MVDr. Vladimír Hatala, Michal Buc, JUDr. Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Mastiš
Komisia sociálnych vecí:
predseda komisie: poslankyňa OZ Ing. Edita Homolová
členovia komisie: Ing. Daniela Pongráczová, Mgr. Irena Marošová, Mária Šubjaková, Mgr.
Janka Mozníková
Komisia na prešetrovanie sťažností, ktoré smerujú na poslanca obecného zastupiteľstva,
starostu obce, zástupcu starostu obce, hlavného kontrolóra obce a štatutárneho orgánu
právnickej osoby, ktorej je obec zriaďovateľom:
predseda komisie: poslanec OZ MVDr. Vladimír Hatala
zástupca predsedu komisie: Igor Marton
člen komisie: Jozef Nemček
náhradníci: Ing. Michal Švento, Daniel Krížo, Ing. Edita Homolová
a otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
Návrhy uznesení predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 15/2018-8 a). Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 15/2018-8 b). Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 15/2018-8 c). Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 15/2018-8 d). Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 15/2018-8 e). Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 15/2018-8 f). Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 5: Návrh - VZN Obce Likavka o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia pre rok 2019
Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných o predloženom dokumente a uviedol, že
v dôvodovej správe, ktorá bola poslancom doručená s materiálmi na dnešné rokovanie, je
podrobná analýza určenia výšky finančných prostriedkov k predkladanému VZN a zároveň
vyzval Ing. M. Šventa, aby zrekapituloval návrh predkladaného dokumentu.
Ing. M. Švento podrobne vysvetlil spôsoby financovania ZŠ s MŠ v Likavke, ďalej upozornil
na možnosť prehodnotenia predkladaného VZN v roku 2019 z dôvodu poskytovania obedov
zadarmo pre všetky deti základnej školy od 1.9.2019, kde bude potrebné opätovne analyzovať
financovanie školskej jedálne. Z uvedeného dôvodu teraz navrhovaná dotácia pravdepodobne
nebude pre školskú jedáleň postačujúca, nakoľko dôjde k navýšeniu počtu obedov, čo priamo
ovplyvní navýšenie výdavkov na školskú jedáleň. Predložený návrh VZN odporučil schváliť.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec J. Peniak sa pýtal, či vybavenie kuchyne je postačujúce na nárast počtu obedov od
septembra 2019.
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Ing. M. Švento uviedol, že v posledných rokoch bolo čiastočne modernizované prístrojové
zariadenie kuchyne, ale či bude postačujúce, ukáže počet stravníkov od septembra budúceho
roka.
Poslanci ďalej diskutovali o problematike obedov zadarmo a Ing. Švento ďalej uviedol, že
jedáleň má postačujúcu kapacitu na výdaj obedov aj pre zvýšený počet stravníkov.
Poslanec M. Mliečko sa pýtal, či budú kompenzované obedy pre stravníkov, ktorí sa
neprihlásia na obedy. Ing. Švento odpovedal, že finančná náhrada bude poskytnutá len deťom,
ktorých zdravotný stav si vyžaduje napr. diétne stravovanie a školská jedáleň im takúto stravu
nebude môcť poskytnúť.
Poslanec MVDr. V. Hatala sa pýtal na nárast finančných prostriedkov navrhnutých
v súčasnom VZN oproti minulému roku.
Ing. Švento odpovedal, že nárast je oproti minulému roku približne o 10 %, ale celkový
výpočet financií je priamo úmerný počtu detí v ZŠ s MŠ.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 16/2018-8. Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 6: Určenie platu starostu obce
Predkladateľ: starosta obce poveril vedením zasadnutia v tomto bode zástupcu starostu Ing.
Michala Šventa a opustil rokovaciu miestnosť. Zástupca starostu obce oboznámil prítomných
s legislatívnymi východiskami a podkladmi od ktorých boli odvodené podmienky výpočtu
platu a navrhol navýšenie minimálneho platu starostu obce o 12,55 % mesačne, čím by sa plat
starostu od posledných zmien nezmenil a ostal na sume 2588 EUR.
Ing. Švento otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanci diskutovali o predloženom návrhu bez pripomienok.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 17/2018-8. Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
Starosta obce sa vrátil do rokovacej miestnosti a Ing. Švento ho oboznámil s výsledkom
prerokovávaného bodu programu. Ďalej viedol rokovanie starosta obce.
K bodu č. 7: Návrh – Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2018
Predkladateľ: starosta obce podrobne informoval prítomných poslancov o predložených
rozpočtových opatreniach (príloha zápisnice) č. 18,19,20,21/2018, ktoré boli vypracované
z dôvodov skutkového stavu a nevyhnutých potrieb obce. Starosta obce ďalej uviedol, že
upravené rozpočtové opatrenie č. 18/2018, ktoré bolo poslancom doručené pred rokovaním
dnešného obecného zastupiteľstva, je upravené o sumy, ktoré vyplynuli z prijatého avíza
z Okresného úradu Žilina – odboru školstva o zmene finančných prostriedkov na rok 2018 pre
školský úrad. Starosta otvoril diskusiu.
Diskusia:
Ing. Michal Švento sa opýtal p. starostu, či by mohol bližšie vysvetliť položku č.1 Propagácia a marketing a položku č. 2 - Verejná zeleň v RO č. 21/2018.
Starosta obce uviedol, že navýšenie o 2000 EUR v programe Propagácia a marketing sa
hlavne týka vydania obecného kalendára pre rok 2019 v počte 1000 ks, ktorý bude doručený
do každej domácnosti a v programe Verejná zeleň je navýšenie o 3228 EUR určené na
zakúpenie sadeníc drevín a trvaliek k výsadbe v areáli OŠK.
Návrhy uznesení predložil Ing. Michal Švento.
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OZ prijalo uznesenie č. 18/2018-8 a). Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 18/2018-8 b). Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 18/2018-8 c). Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 18/2018-8 d). Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 8: Návrh – Rozpočet Obce Likavka na roky 2019-2021
Predkladateľ: starosta obce informoval o predloženom dokumente, ktorého návrh bol
zverejnený aj na úradnej tabuli obce. Ďalej uviedol, že do textovej časti programového
rozpočtu v podprograme 1.3 Príprava a manažment projektov, ktorá sa týka aktivít a nákladov
spojených s prípravou projektov a s ich verejným obstarávaním v roku 2019 bude na návrh
poslancov z pracovného stretnutia doplnená nová aktivita – rozšírenie vodovodnej siete na
obecnom cintoríne. Starosta obce uviedol, že predložený rozpočet obce je rozpočtovaný ako
prebytkový. Starosta obce ďalej navrhol zmenu v rozpočte na rok 2019, v programe 13 –
Sociálne služby, podprogram 13.2 - Opatrovateľská služba pre seniorov, transfery – navýšenie
o 10 000 €, z dôvodu avizovaných žiadostí o opatrovateľskú službu. Starosta ešte doplnil
informácie ohľadom rezervného fondu obce, ktorý je určený na investičné akcie. Starosta
obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Ing. Michal Švento poukázal na položku zber a vývoz komunálneho odpadu, ktorý sa rok čo
rok zvyšuje. Ďalej uviedol, že obec v poslednom období nepristúpila k navýšeniu týchto
poplatkov, ale navrhuje ich v tomto roku analyzovať a vykonať určité opatrenia, aby obec
neúmerne nedotovala túto službu z rozpočtu obce.
Poslanci diskutovali o predloženom návrhu rozpočtu bez zásadných pripomienok.
Hlavná kontrolórka Mgr. Janka Pavlíková oboznámila prítomných poslancov so svojím
stanoviskom k návrhu rozpočtu, ktorý bol súčasťou materiálov doručených poslancom
k dnešnému rokovaniu. Podotkla, že väčšia pozornosť v budúcnosti by sa mala venovať
vysporiadaniu pozemkov, ktoré obec využíva, nakoľko v posledných rokoch boli na túto
službu financie rozpočtované, ale vysporiadanie pozemkov sa nerealizovalo. V závere
písomného stanoviska hlavnej kontrolórky sa uvádza, že odporúča venovať zvýšenú
pozornosť plneniu príjmov a výdavkov, aby bola zabezpečená rozpočtová disciplína zo strany
všetkých subjektov, ktoré sú zapojené do rozpočtového procesu. Udržanie rozpočtovej
rovnováhy je totiž jediným predpokladom, aby boli naplnené ciele viacročného rozpočtu a to
najmä zabezpečenie zdrojov financovania pre potreby rozvoja obce. Na základe uvedených
skutočností odporučila obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu na rok 2019
schváliť a návrh viacročného rozpočtu obce Likavka na roky 2020-2021 zobrať na vedomie.
Poslanci boli vyzvaní starostom obce k hlasovaniu za navrhované zmeny v predkladanom
rozpočte na rok 2019:
- navýšenie výnosu dane poukázanej územnej samospráve v príjmovej časti bežných príjmov
rozpočtu o 10 000 EUR;
- navýšenie bežných výdavkov programu 13 –Sociálne služby , podprogram 13.2
Opatrovateľská služba pre seniorov – transfery o 10 000 EUR.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
Návrhy uznesení predložil Ing. Michal Švento.
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OZ prijalo uznesenie č. 19/2018-8 a). Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 19/2018-8 b). Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 19/2018-8 c). Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 19/2018-8 d). Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 19/2018-8 e). Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 9: Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.11.2018 do 1.12.2018
Mgr. Janka Pavlíková – hlavná kontrolórka obce podala v správe informácie o kontrolovanom
subjekte – Obecný úrad Likavka, kde bola kontrola zameraná na čerpanie výdavkovej časti
programového rozpočtu s názvom 12 - Prostredie pre život, ktorý sa skladá z dvoch
podprogramov: 12.1 Verejné osvetlenie a 12.2 Verejná zeleň. Hlavná kontrolórka obce
uviedla, že z uvedenej kontroly vyplývajú niektoré nedostatky a na základe zistených
skutočností predložila návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov s lehotou do
31.12.2018. Starosta otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec I. Marton navrhol doplniť uznesenie o bod b), v ktorom Obecné zastupiteľstvo obce
Likavka odporúča starostovi obce informovať o prijatých opatreniach na nápravu zistených
nedostatkov a odstránení príčin ich vzniku vyplývajúcich z kontroly hlavného kontrolóra od
1.11.2018 do 1.12.2018 na najbližšom plánovanom zasadnutí OZ.
Návrhy uznesení predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 20/2018-8 a). Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 20/2018-8 b). Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 10: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
Predkladateľ: Mgr. Janka Pavlíková – hlavná kontrolórka obce oboznámila prítomných so
svojou činnosťou a predstavila návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.
polrok 2019, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce dňa 26.11.2018.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 21/2018-8. Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 11: Plán rokovaní obecného zastupiteľstva na rok 2019
Predkladateľ: starosta obce oboznámil poslancov s predpokladaným harmonogramom
rokovaní Obecného zastupiteľstva obce Likavka na rok 2019.
Bez diskusie.
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Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 22/2018-8. Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 12: Informácie starostu obce
Bilancia prác a investičných aktivít
- Štiepkovanie na zbernom dvore pri pekárni a vyčistenie plochy pred vstupnou bránou +
terénne úpravy zeminy do roviny
- Osadenie nového dopravného značenia na ul. Pod hradom
- Spílenie lipy v havarijnom stave a opílenie dvoch stromov na ul. Š. Jánovčíka a J. Hollého
- Opílenie stromov na Družstevnej ulici a štiepkovanie na mieste
- Opílenie vŕb pri pekárni
- Obetónovanie a vyčistenie dažďového priepustu na ul. S. Nemčeka – pod baňou
- Osadenie pletiva na smetné koše na Strážniku (na odpočívadle)
- Vykopanie kontrolnej sondy pri základoch obecného úradu z východnej strany – hľadanie
dôvodu vlhnutia – otvorenie podlahy a podlahového kúrenia, demontáž sanity a obnaženie
zvodov splaškov
- Svojpomocná výroba prestrešenia zadného vchodu obecného úradu (montáž plánujeme po
zime) a prebieha výroba zábradlia ponad zregulovaný potok Žabovo (Kopanica)
- Osadenie nového stĺpika informačného systému s odkazom na pamätníky na
Kramariskách a doplnenie smerníkov spoločnosti Alpha Medical na siedmych stĺpikoch
- Prečistenie dažďovej kanalizácie popod cestu pri stolárskej dielni a pri Hubertuse
- Prezutie zimných pneumatík obecných automobilov
- Osadenie a výzdoba vianočných stromčekov – KD, kostol, OcÚ
- Montáž koša na odpadky pri bankomate SLSP za železničným priecestím a osadenie koša
na odpadky s popolníkom pri zdravotnom stredisku
- Príprava pluhu na zimu – obrátenie britu
- Vyčistenie rigola od odpadkov popri ceste I/59 od rod. domu Maslovcov po domov
dôchodcov
- Vyzbieranie odpadu pri ohnisku nad pekárňou
- Pretlačenie rúry dažďovej kanalizácie na ul. S. Nemčeka
- Výroba a osadenie oporných kolíkov pre stromčeky pri materskej škole
- V týždni konania tohto rokovania – prečistenie úseku bočného ramena potoka
Likavčianka pri RD č. 856 a ukončenie prác na regulácii potoka Kopanica pri OcÚ –
vyšpárovanie fúg bude vykonané na budúci rok. Obe aktivity realizoval Slovenský
vodohospodársky podnik
- Obec pripravuje vydanie občasníka Likavan v rozšírenom rozsahu 16 strán a v januári
bude do domácností distribuovaný aj obecný kalendár
- Dodávateľsky bola realizovaná oprava traktora Zetor Proxima – porucha hydrauliky
- Prebieha proces verejného obstarávania na realizáciu projektu WIFI pre Teba v obci
Likavka, ktorý bude realizovaný v prípade schválenia žiadosti o finančný príspevok
- Doplnenie informácií z minulého rokovania: celkové oprávnené výdavky projektu Zberný
dvor v obci Likavka, na realizáciu ktorého obec podala žiadosť o nenávratný finančný
príspevok predstavuje sumu 568.000 €.
- Obec spolupracuje na procese zámeny obecných pozemkov pod komunikáciami vo
vlastníctve SSC.
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-

Starosta obce vedie rokovania so sprostredkovateľským orgánom Ministerstva živ.
prostredia SR – Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ohľadom časového
a vecného skĺbenia procesov znižovania energetických nárokov budovy materskej školy
a školskej jedálne a jej vnútornej modernizácie spojenej s navýšením kapacity MŠ.

Stručná bilancia spoločenských podujatí a prac. rokovaní:
- 9.11.2018 – rokovanie predstavenstva Združenia jednoduchých pozemkových úprav za
účelom schválenia Zásad umiestnenia nových pozemkov. Zásady budú doručované
prostredníctvom Okresného úradu Ružomberok všetkým účastníkom pozemkových úprav.
- 10.11.2018 – komunálne voľby
- 14.11.2018 – žiaci ZŠ Likavka v spolupráci s predsedom základnej organizácie Slov.
zväzu protifašistických bojovníkov usporiadali hrané pásmo k 100. výročiu skončenia 1.
svetovej vojny
- 21.11.2018 – na OcÚ Likavka sa konali dve pracovné stretnutia členov pracovného tímu –
jedno s vedúcimi miestnych organizácií a spolkov, druhé s poslancami OZ - v rámci
projektu Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja
na veciach verejných, v ktorom je zapojená naša obec
- 30.11.2018 – účasť na premietaní filmu p. Jaroslava Mikuštiaka v Mestskej knižnici v RK
- 2.12.2018 – vydarené podujatie: Vianočné trhy spojené s príchodom Mikuláša
- 4.12.2018 – na OcÚ Likavka sa konalo prac. stretnutie s vývojármi firmy RESCO
ohľadom dolaďovania mobilnej aplikácie Lepšia obec na naše podmienky
- 6.12.2018 – obec zabezpečila návštevu Mikuláša so sprievodom v zariadeniach sociálnych
služieb v obci a v detskom domove na ul. Pod Paračkou
- 13.12.2018 – starosta obce sa zúčastnil slávnostného ceremoniálu oceňovania nominantov
ceny Za aktívne občianstvo a ľudskosť v kategórii Top starosta. Akciu organizovala Rada
mládeže Žilinského kraja, nomináciu zaslalo likavské eRko.
Starosta obce požiadal poslancov obecného zastupiteľstva o udelenie mandátu na konanie vo
veci spojenia projektu Znižovanie energetickej náročnosti budovy MŠ a ŠJ s projektom
rozšírenia kapacity MŠ a dal hlasovať. Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
Starosta obce otvoril diskusiu: Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 23/2018-8. Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 13: Interpelácie poslancov
Poslanec Igor Marton predložil nasledovné interpelácie:
1. Požiadal riešiť problematiku stavu miestnej komunikácie na ul. Mikuštiakovej, najmä
vzhľadom na jej šírku a vyťaženosť motorovými vozidlami, nakoľko komunikácia je úzka, na
jednej strane obmedzená domami a na druhej strane korytom potoka, ktorého breh sa
každoročne vplyvom počasia zosúva. Navrhol najskôr vyregulovať a spevniť breh potoka
a potom rozšíriť komunikáciu, na ktorej je v súčasnej dobe premávka obmedzená najmä
nákladnými motorovými vozidlami, ktoré zabezpečujú logistiku pre firmy Gremi Klima
a Lippek. Obec by mala urýchlene vstúpiť do rokovania so správcom potoka, aby čo najskôr
začal vo veci konať.
2. Požiadal vyhodnotiť analýzu výdavkov obce na komunálny odpad s porovnaním, aké by
boli výdavky v prípade, ak by obec zakúpila motorové vozidlo na zber komunálneho odpadu
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a zber si zabezpečovala obec, (prípadne by obec robila zber aj pre susedné obce) a aké by boli
výdavky, ak by zber zabezpečovala externá dodávateľská firma.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 24/2018-8. Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č 14: Rôzne
Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných o výsledku kontroly Najvyššieho
kontrolného úradu SR zameranej na kontrolu „Obnova a modernizácia verejného osvetlenia
miest a obcí z pohľadu výkonnosti“, ktorá bola v obci Likavka vykonaná od 13.6.2018 do
24.10.2018. Starosta opísal následné zistenia (nezverejnenie zmluvy o dielo a úhrada faktúry
za vykonané práce pred protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela výstavby verejného
osvetlenia na ul. Slnečnej), prezentoval prijaté opatrenia a odporúčania vyplývajúce
z predmetnej kontroly a otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
Návrhy uznesení predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 25/2018-8 a). Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 25/2018-8 b). Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č 14: Rôzne
Predkladateľ: starosta obce podal informácie k žiadosti o NFP v rámci nového operačného
programu s projektovým názvom „Wifi pre Teba“, ktorý vyhlásil Úrad podpredsedu vlády
Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Projekt v prípade schválenia žiadosti
bude realizovaný žiadateľom „Obec Likavka“ v objektoch obce – kultúrny dom a obidve
zdravotné strediská za nasledovných podmienok:
1. zabezpečenie realizácie projektu bude v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP
bude v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci v sume maximálne 750 EUR. Starosta otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 26/2018-8. Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č 14: Rôzne
P. Marián Mliečko sa opýtal, koľko stojí vývoz jednej smetnej nádoby a uskladnenie odpadu.
Starosta obce odpovedal, že cena za vývoz jednej smetnej nádoby je 0,86 €. V tom spočíva
manipulácia s nádobou a vývoz odpadu. Starosta poznamenal, že v priemere sa vyprázdňuje
820-830 smetných nádob týždenne. Ak by občania nevykladali poloprázdne smetné nádoby
každý týždeň, ale tieto nádoby vykladali až po ich naplnení, napr. raz za dva týždne, vznikol
by veľký priestor na šetrenie financií. Odpad z obce uskladňuje obec Likavka, resp. zberová
spoločnosť na skládku Biela Púť – Biely Potok alebo na skládku v Partizánskej Ľupči, jeho
cena je zmluvne dohodnutá, ale konkrétne sumy v tom momente nevedel konkretizovať.
Poslanec I. Marton navrhol problematiku s vývozom odpadu riešiť napr. žetónovou formou,
kde by každý obyvateľ platil podľa toho, koľko komunálneho odpadu vyprodukuje.
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Starosta obce uviedol, že túto problematiku je potrebné riešiť v tomto roku prípravou nového
VZN.
Mgr. Janka Pavlíková ešte uviedla, že na základe vykonanej analýzy bol predpoklad, že vývoz
komunálneho odpadu prostredníctvom dodávateľskej externej firmy vyjde obec lacnejšie, ako
keby si mala obec komunálny odpad vyvážať sama. Ponuka dodávateľskej firmy na vývoz
odpadu oproti uzatvorenej zmluve je o 5000 EUR vyššia a zvyšuje sa aj poplatok za uloženie
odpadu. Z toho dôvodu sú náklady na zber a vývoz odpadu z obce vyššie. Ďalej p. kontrolórka
uviedla, že v prípade zakúpenia vlastného auta na zber a vývoz komunálneho odpadu bude
potrebné celú problematiku opätovne prehodnotiť.
Poslanec Daniel Krížo uviedol svoje poznatky k tejto problematike a poznamenal, že nové
auto na zber a vývoz komunálneho odpadu stojí cca 120 000 EUR. Využívať takéto auto len
pre vlastné účely by bolo pre obec nerentabilné. Ponukou tejto služby pre iné obce by sme sa
stali konkurentom pre firmy, ktoré túto službu v našom regióne ponúkajú a pravdepodobne
cenovo by sme im nemohli konkurovať. Ďalej uviedol, že obec by bola vlastníkom len
jedného auta a v prípade jeho poruchy by nebolo možné túto službu zabezpečiť ani pre
potencionálnych zákazníkov.
Poslanec Daniel Krížo upozornil na problém, ktorý súvisí s vysýpaním smetných nádob
hlavne na ul. J. Hollého, kde pracovníci ťahajú, resp. kotúľajú jednotlivé smetné nádoby po
celej šírke cesty, nakoľko ulicou prechádzajú len jedným smerom. Takouto manipuláciu so
smetnými nádobami môže rýchlejšie dôjsť k ich znehodnoteniu.
Poslanec Igor Marton ďalej upozornil na dopravnú značku označujúcu priechod pre chodcov
umiestnenú na križovatke pri obecnom úrade, ktorá v jednom smere zakrýva dopravné
zrkadlo. Starosta obce uviedol, že tento problém je už odstránený.
Poslanec Marián Mliečko poukázal na zaprášené dopravné zrkadlo pri autobusovej zastávke
na ceste I/59, cez ktoré je ťažko vidieť dopravnú situáciu.
Poslanec Adrián Solár sa pýtal na zabezpečenie čistenia ul. J. Hollého (I/59) zametacím
autom, nielen traktorom.
Starosta obce uviedol, že osloví zhotoviteľa diaľničného úseku D1 Združenie Čebrať.
Poslanec Jozef Peniak sa opýtal, kedy sa plánuje začať s opilovaním stromov, pretože
niektoré stromy na ul. Družstevnej by už bolo potrebné opíliť.
Starosta obce odpovedal, že s opilovaním sa bude pokračovať do 30. marca.
Poslanec Jozef Peniak sa pýtal, či sa neplánuje zhotovenie autobusovej zastávky pre
cestujúcich smerom na D. Kubín za rodinnými domami na ul. Pod hradom a presun
vodorovného značenia priechodu pre chodcov v tejto časti, nakoľko priechod na danom
mieste nespĺňa účel.
Poslanec Adrián Solár navrhol, aby koncerty umelcov presunuté z minulého roka, ktoré sa
plánujú uskutočniť v tomto roku, boli pre návštevníkov zdarma.
Ing. Švento uviedol, že takéto odporúčanie dalo aj predchádzajúce zastupiteľstvo.
Poslanec Adrián Solár navrhol zaoberať sa bezbariérovým prístupom v obecných budovách.
Pochválil bezbariérový prístup v zdravotných strediskách. Ďalej navrhol zriadenie sms brány
pre obyvateľov obce na poskytovanie obecných oznamov.
Poslanec M. Mliečko pochválil nový chodník na Paračke, ale vyjadril znepokojenie s nedávno
zhotoveným chodníkom na ul. J. Hollého, ktorého výškovo nerovný terén spôsobuje chodcom
problémy (vytváranie námrazy v nižšie položených častiach chodníka).
Poslankyňa Ing. E. Homolová upozornila na potrebu posypu chodníka na Paračke. Taktiež
poukázala na potrebu umiestnenia dopravného zrkadla na ul. Družstevnej, nakoľko nové
oplotenie majiteľa rodinného domu súp. č. 505 zabraňuje prehľadnosti na ceste všetkým
účastníkom cestnej premávky.
Starosta obce uviedol, že všetkými podnetmi sa bude zaoberať.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
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OZ prijalo uznesenie č. 27/2018-8. Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak,
Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 15: Záver
Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 20:35 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Zapísala: Mgr. Irena Marošová, v. r.

Jozef N e m č e k, v. r.
overovateľ

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

Marián M l i e č k o, v. r.
overovateľ
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Prezenčná listina poslancov na zasadnutí OZ v Likavke

Priezvisko, meno, titul

Dátum: 14.12.2018

Hatala Vladimír, MVDr .

/

Homolová Edita, Ing.

/

Krížo Daniel

/

Marton Igor

/

Mliečko Marián

/

Nemček Jozef

/

Peniak Jozef

/

Solár Adrián

/

Švento Michal, Ing.

/

prítomný: /
ospravedlnený: -
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