OBEC LIKAVKA

Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke
dňa 28.06.2021
Starosta obce
Hlavný kontrolór obce

Ing. Marián Javorka
Mgr. Janka Pavlíková

Prítomní poslanci OZ: Ing. Renát Haluška PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko (od 17:00 hod.), Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing.
Michal Švento
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. Správa komisie na ochranu verejného záujmu
5. Návrh - Záverečný účet Obce Likavka za rok 2020
6. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2021
7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
8. Informácie starostu obce
9. Voľba prísediacich pre Okresný súd Ružomberok
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 vypustiť z bodu č. 11 – Rôzne časť pojednávajúcu
o schválení zmluvy o odchyte túlavých zvierat a odložiť ju na neurčito.
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 navrhol MVDr. Vladimíra Hatalu za predsedu volebnej komisie, Ing. Renáta
Halušku PhD., Daniela Kríža, Igora Martona, Mariána Mliečka, Jozefa Nemčeka, Jozefa
Peniaka, Adriána Solára a Ing. Michala Šventa za členov volebnej komisie. Starosta obce
otvoril diskusiu k predloženému návrhu. Bez diskusie. Hlasovanie: 8-0-0.
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Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Máriu Slašťanovú – ref. OcÚ. Za overovateľov
zápisnice určil poslancov MVDr. Vladimíra Hatalu a Ing. Renáta Halušku, PhD.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 251/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, 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: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
c) volí
MVDr. Vladimíra Hatalu za predsedu volebnej komisie,
Ing. Renáta Halušku, PhD., p. Daniela Kríža, p. Igora Martona, p. Mariána Mliečka, p. Jozefa
Nemčeka, p. Jozefa Peniaka, p. Adriána Solára, Ing. Michala Šventa za členov volebnej
komisie;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
d) berie na vedomie
určenie zapisovateľky Mgr. Márie Slašťanovej
a overovateľov zápisnice MVDr. Vladimíra Hatalu a Ing. Renáta Halušku, PhD.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, 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 250 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 sa v súčasnej dobe oboznamuje s danou
situáciou a začína 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. Starosta obce uviedol, že správu o prijatých opatreniach
ešte nemá vypracovanú, avšak na rokovaní OZ túto správu predloží.
Uznesenie č. 249/2021-8 bod b) – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo žiada Obecný
úrad Likavka o zabezpečenie nápravy a odstránenia environmentálnej záťaže v lokalite Žabovo.
Starosta obce zaslal výzvu na odstránenie environmentálnej záťaže pôvodcovi odpadu, ktorý túto
výzvu prevzal dňa 9.6.2021.

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Likavke dňa 28.06.2021
Overovatelia: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Renát Haluška, PhD.
Strana 2 z 21

Hlavná kontrolórka obce ďalej uviedla, že nakoľko prevádzkovateľ Pohostinstva KELT PUB M
otvoril svoju prevádzku, navrhuje obecnému zastupiteľstvu zrušiť platnosť Uznesenia č.
209/2020-8 zo dňa 8.12.2020 dňom 01.06.2021.
Starosta obce poďakoval hlavnej kontrolórke obce a k Uzneseniu č. 203/2020-8 uviedol, že
z dôvodu práceneschopnosti správu o prijatých opatreniach ešte nevypracoval, za čo sa
ospravedlnil a prisľúbil jej vyhotovenie do 14 dní. Starosta obce otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 252/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) berie na vedomie
informácie o plnení uznesení obecného zastupiteľstva;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) ruší
platnosť Uznesenia č. 209/2020-8 zo dňa 08.12.2020 dňom 01.06.2021.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 3: Prevod obecného majetku – prenájom pozemku
Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným ponuku spoločnosti Zásielkovňa s.r.o.,
Kopčianska č. 3338/82 A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, o prenájom časti pozemku vo
vlastníctve obce za účelom vybudovania Z-BOXu - samoobslužného výdajného a podacieho
miesta na ukladanie poštových zásielok, ako alternatívu poštovej služby, ktoré bude slúžiť
obyvateľom obce Likavka 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Igor Marton sa opýtal, či by uvedený Z-BOX slúžil len na listové zásielky.
Starosta obce odpovedal, že jednotlivé skrinky v Z-BOXe majú rôzne veľkosti a slúžia aj na
balíky.
Poslanec Ing. Renát Haluška, PhD. uviedol, že súhlasí s uvedenou ponukou, ktorá predstavuje
skvalitnenie poštovej služby tým, že táto alternatíva funguje aj cez víkendy.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 253/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) prerokovalo
ponuku spoločnosti Zásielkovňa s.r.o., Kopčianska č. 3338/82 A, 851 01 Bratislava, IČO:
48136999, o prenájom časti 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;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) schvaľuje
dočasnú prebytočnosť majetku obce Likavka na základe ustanovenia § 16 ods.1 a ods.2 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Likavka, a to:
- 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, nakoľko tento priestor
Obec Likavka dočasne nevyužíva na plnenie úloh obce;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
c) schvaľuje
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spôsob prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe ustanovenia §
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
spoločnosti Zásielkovňa s.r.o., Kopčianska č. 3338/82 A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999,
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.
Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka považuje
skutočnosť, že spoločnosť Zásielkovňa s.r.o. vybuduje samoobslužné výdajné a podacie miesto
na ukladanie poštových zásielok, ako alternatívu poštovej služby, ktoré bude slúžiť obyvateľom
obce Likavka 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 3: Prevod obecného majetku – schválenie nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej
zmluve o vecnom bremene
Predkladateľ: starosta obce stručne priblížil prítomným poslancom výzvu na uzavretie
Nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene č. 30201/NZ+VB006/2021/Likavka/7596-04/0920/DPP/522-00 medzi obcou Likavka a Národnou diaľničnou
spoločnosťou, a.s., ktorú prerokovávali na predchádzajúcom zasadnutí OZ a doplnil, že zámer
prenajať majetok Obce Likavka bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce.
Starosta otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 254/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) berie na vedomie
že Zámer prenajať majetok Obce Likavka z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:
pozemok o výmere 30 m2 vyčlenený geometrickým plánom č. 31322000-2910-005/2021 zo
dňa 17.02.2021 ako diel 7 GP z parcely registra KN-C č. 2530/1, druh pozemku ostatná plocha,
zapísanej na LV č. 1167 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom pre
k.ú. Likavka, pozemok o výmere 30 m2 vyčlenený geometrickým plánom č. 31322000-2910005/2021 zo dňa 17.02.2021 ako diel 8 GP z parcely registra KN-C č. 2530/1, druh pozemku
ostatná plocha, zapísanej na LV č. 1167 vedenom Okresným úradom Ružomberok,
katastrálnym odborom pre k.ú. Likavka a pozemok o výmere 8 m2 vyčlenený geometrickým
plánom č. 31322000-2910-005/2021 zo dňa 17.02.2021 ako diel 14 GP z parcely registra KNC č. 2530/62, druh pozemku ostatná plocha, zapísanej na LV č. 1167 vedenom Okresným
úradom Ružomberok, katastrálnym odborom pre k.ú. Likavka, všetky pozemky spolu o výmere
68 m2 vo výlučnom vlastníctve Obce Likavka, na dobu 1 rok, za cenu nájmu: 0,81 €/m2/rok,
určenú na základe znaleckého posudku, bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle Obce
Likavka od 08.06.2021 do 28.06.2021;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, 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: DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 141/2,4 Bratislava, a to:
pozemok o výmere 30 m2 vyčlenený geometrickým plánom č. 31322000-2910-005/2021 zo
dňa 17.02.2021 ako diel 7 GP z parcely registra KN-C č. 2530/1, druh pozemku ostatná plocha,
zapísanej na LV č. 1167 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom pre
k.ú. Likavka, pozemok o výmere 30 m2 vyčlenený geometrickým plánom č. 31322000-2910005/2021 zo dňa 17.02.2021 ako diel 8 GP z parcely registra KN-C č. 2530/1, druh pozemku
ostatná plocha, zapísanej na LV č. 1167 vedenom Okresným úradom Ružomberok,
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katastrálnym odborom pre k.ú. Likavka a pozemok o výmere 8 m2 vyčlenený geometrickým
plánom č. 31322000-2910-005/2021 zo dňa 17.02.2021 ako diel 14 GP z parcely registra KNC č. 2530/62, druh pozemku ostatná plocha, zapísanej na LV č. 1167 vedenom Okresným
úradom Ružomberok, katastrálnym odborom pre k.ú. Likavka, všetky pozemky spolu o výmere
68 m2 vo výlučnom vlastníctve Obce Likavka, na dobu 1 rok, za cenu nájmu: 0,81 €/m2/rok,
určenú na základe znaleckého posudku, od zahájenia stavebných prác na predmetnom objekte;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
c) schvaľuje
Nájomnú zmluvu a zmluvu o budúcej zmluve o vecnom bremene č. 30201/NZ+VB006/2021/Likavka/7596-04/0920/DPP/522-00 medzi obcou Likavka a Národnou diaľničnou
spoločnosťou, a.s.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 3: Prevod obecného majetku – prenájom nebytových priestorov
Predkladateľ: starosta obce v krátkosti predstavil prítomným žiadosť žiadateľa OLIDENT,
s.r.o., R. Dúbravca 1564/3A, 034 01 Ružomberok v zastúpení Mykola Oliseichyk – konateľ
spoločnosti o prenájom nebytových priestorov v budove zdravotného strediska, ktorú
prerokovávali na predchádzajúcom zasadnutí OZ a doplnil, že uvedený prenájom začne plynúť
dňom 01.09.2021, nakoľko p. zubárke ešte plynie výpovedná doba u súčasného
zamestnávateľa. Do konca augusta bude ambulancia fungovať len formou suplovania. Starosta
obce otvoril diskusiu.
Poslanec Marián Mliečko sa v čase 17:00 hod. dostavil do rokovacej miestnosti.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 255/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) berie na vedomie
že Zámer prenajať majetok Obce Likavka z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:
časť nebytových priestorov o výmere 76,51 m2 v budove zdravotného strediska s. č. 865,
evidovanej na parcele CKN č. 910/2, zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Likavka,
zapísanej na LV č. 1167 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, na
dobu neurčitú, za cenu nájmu: 8,94 €/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 08.06.2021 do 28.06.2021;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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: OLIDENT, s.r.o., R. Dúbravca 1564/3A, 034 01 Ružomberok v
zastúpení Mykola Oliseichyk – konateľ spoločnosti, a to:
časť nebytových priestorov o výmere 76,51 m2 v budove zdravotného strediska s. č. 865,
evidovanej na parcele CKN č. 910/2, zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Likavka,
zapísanej na LV č. 1167 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, na
dobu neurčitú, za cenu nájmu: 8,94 €/m2/rok, určenú podľa prílohy č. 8 Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Obce Likavka, od 1.9.2021.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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. 3: Prevod obecného majetku – prenájom nebytových priestorov
Predkladateľ: starosta obce v krátkosti predstavil prítomným žiadosť Branislavova Hatalu,
Štúrova 728, 034 95 Likavka, IČO: 44536691, DIČ: 1070253404 o prenájom priestorov
stolárskej dielne, ktorá bola prerokovávaná na predchádzajúcom zasadnutí OZ a doplnil, že po
konzultácii s hlavnou kontrolórkou obce a s p. účtovníčkou považuje predchádzajúce
rozhodnutie, ktoré určovalo p. Hatalovi vykonať revíziu a zhodnotiť budovu na jeho náklady
s následným započítaním vynaložených výdavkov do nájmu, ako nežiadúce, nakoľko obec si
takého zhodnotenie budovy nemôže účtovne pripočítať.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec MVDr. Vladimír Hatala uviedol, že súhlasí so starostom obce.
Poslanec Adrián Solár uviedol, že v tom prípade, ak si obec sama zhodnotí budovu, považuje
uvedenú sumu nájmu za nízku.
Starosta obce uviedol, že je určený jednotný nájom pre všetkých nájomcov, ale bude potrebné
prepracovať zásady hospodárenia a určiť viacero sadzieb podľa jednotlivých kritérií. Zmluva
o predmetnom nájme by tak bola podpísaná ešte za starých podmienok, ale dodatkovaná podľa
nových právnych zásad. Starosta obce ďalej doplnil, že disproporcie, ktoré vznikajú pri
vyúčtovaní nákladov spojených s prevádzkovou činnosťou jednotlivých nájomcov, by sa mohli
odstrániť zavedením paušálneho poplatku za spotrebu energie, určenú dlhodobým prepočtom.
Poslanec Ing. Michal Švento súhlasil s p. starostom obce a doplnil, že by bolo vhodné upozorniť
p. Hatalu, aby počítal s tým, že sa cena nájmu bude po zmene zásad hospodárenia meniť.
Hlavná kontrolórka obce sa opýtala, či bude nájomca užívať aj dvor.
Starosta obce odpovedal, že. p. Hatala sa zaviazal, že nebude užívať vonkajšie priestory.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 256/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) berie na vedomie
že Zámer prenajať majetok Obce Likavka z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:
nebytové priestory o výmere 127 m2 v budove stolárskej dielne na ul. D. Kráľovenskej, súp. č.
115 evidovanej na parcele CKN č. 1531, zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie
Likavka, zapísanej na LV č. 1167 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym
odborom, na dobu neurčitú, za cenu nájmu: 8,94 €/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 08.06.2021 do 28.06.2021;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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: Branislavovi Hatalovi, Štúrova 728, 034 95 Likavka, IČO: 44536691,
DIČ: 1070253404, a to:
nebytové priestory o výmere 127 m2 v budove stolárskej dielne na ul. D. Kráľovenskej, súp. č.
115 evidovanej na parcele CKN č. 1531, zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie
Likavka, zapísanej na LV č. 1167 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym
odborom, na dobu neurčitú, za cenu nájmu: 8,94 €/m2/rok, určenú podľa prílohy č. 8 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Likavka, od 1.7.2021.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal
Švento)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Likavke dňa 28.06.2021
Overovatelia: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Renát Haluška, PhD.
Strana 6 z 21

K bodu č. 3: Prevod obecného majetku – prenájom nebytových priestorov
Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným žiadosť žiadateľa: Anežka Bažíková, 034 95
Likavka 494, IČO 37040090 o prenájom nebytových priestorov o výmere 64 m2 v budove
Strediska služieb na ul. J. Hollého, súp. č. 551. Starosta obce ďalej doplnil, že p. Bažíková
zároveň zaslala na adresu obce žiadosť o zrušenie nájmu pivničných priestorov. Starosta obce
otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Adrián Solár sa opýtal, či je pravda, že p. Bažíková chce v predmetnej budove
vybudovať malý nákladný výťah, či môže robiť stavebný zásah do budovy a či to bude na
bremeno obce.
Poslanci viedli krátku diskusiu o uvedenej otázke.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 257/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) berie na vedomie
že Zámer prenajať majetok Obce Likavka z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:
nebytové priestory o výmere 64 m2 v budove Strediska služieb na ul. J. Hollého, súp. č. 551
evidovanej na parcele CKN č. 1962/5, zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie
Likavka, zapísanej na LV č. 1167 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym
odborom, na dobu neurčitú, za cenu nájmu: 8,94 €/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 08.06.2021 do 28.06.2021;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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: Anežke Bažíkovej, 034 95 Likavka 494, IČO 37040090, a to:
nebytové priestory o výmere 64 m2 v budove Strediska služieb na ul. J. Hollého, súp. č. 551
evidovanej na parcele CKN č. 1962/5, zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie
Likavka, zapísanej na LV č. 1167 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym
odborom, na dobu neurčitú, za cenu nájmu: 8,94 €/m2/rok, určenú podľa prílohy č. 8 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Likavka, od 1.9.2021;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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
dohodu o skončení nájmu nebytových priestorov o výmere 64 m2 v budove Strediska služieb
na ul. J. Hollého, súp. č. 551 evidovanej na parcele CKN č. 1962/5, zastavané plochy
a nádvoria, katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 1167 vedenom Okresným úradom
Ružomberok, katastrálnym odborom, prenajatých na základe Zmluvy o nájme nebytových
priestorov, uzatvorenej dňa 12.10.2010 na dobu neurčitú pre nájomcu Miroslav Švidroň,
Klačno 2000/23, 034 01 Ružomberok, IČO: 37572172.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal
Švento)
K bodu č. 3: Prevod obecného majetku – prenájom nebytových priestorov
Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným žiadosť žiadateľa: Liptovské múzeum,
Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok IČO: 35993154, DIČ: 2020590363 o dlhodobý
prenájom priestoru Turisticko-informačnej kancelárie (TIK). Starosta obce doplnil, že nájomná
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zmluva je koncipovaná tak, že nájomca bude uhrádzať nájom len za obdobie, kedy bude
predmet nájmu prevádzkovaný nájomcom. O období prevádzkovania (začiatok a koniec) bude
nájomca prenajímateľa písomne informovať. Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Jozef Peniak súhlasil s formou uhrádzania nájmu len počas obdobia prevádzky TIKu.
Poslanec MVDr. Vladimír Hatala sa opýtal, či pre obec vyplývajú nejaké náklady spojené so
zimnou údržbou danej budovy.
Starosta obce odpovedal, že to nepredstavuje žiadne náklady, vypustí sa len voda. Zimná údržbu
však bude mať na starosti nájomca, nakoľko nájom plynie celoročne.
Poslanec Adrián Solár sa opýtal, či by bolo možné do zmluvy zakomponovať zákaz predaja
alkoholických nápojov.
Starosta obce odpovedal, že je to možné, ale pravdepodobne to bude bezpredmetné.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 258/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) berie na vedomie
že Zámer prenajať majetok Obce Likavka z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:
Turisticko-informačnú kanceláriu (TIK) o výmere 25 m2, na ul. Pod hradom, ktorá sa nachádza na
parcele EKN č. 1525/1, trvalý trávny porast, katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 3749
vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, na dobu neurčitú, za cenu nájmu:
8,94 €/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 08.06.2021 do 28.06.2021;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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: Liptovské múzeum, Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok
IČO: 35993154, DIČ: 2020590363, a to:
Turisticko-informačnú kanceláriu (TIK) o výmere 25 m2, na ul. Pod hradom, ktorá sa nachádza
na parcele EKN č. 1525/1, trvalý trávny porast, katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č.
3749 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, na dobu neurčitú, za
cenu nájmu: 8,94 €/m2/rok, určenú podľa prílohy č. 8 Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Obce Likavka, od 1.7.2021.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal
Švento)
K bodu č. 3: Prevod obecného majetku – prenájom nebytových priestorov
Predkladateľ: starosta obce stručne predstavil prítomným žiadosť žiadateľa: UPC
BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967, IČ
DPH: SK2022117405, o uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru nachádzajúceho sa v
budove bývalého obecného úradu, súp. č. 866, za účelom poskytovania verejných služieb
elektronických komunikácií v lokalite obce Likavka. Starosta obce otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 259/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) berie na vedomie
že Zámer prenajať majetok Obce Likavka z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:
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nebytový priestor o výmere 9,66 m2, nachádzajúceho sa v budove bývalého obecného úradu,
súp. č. 866, evidovanej na parcele CKN č. 911/1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
okres Ružomberok, obce Likavka, katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 1167
vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, na dobu neurčitú, za cenu
nájmu: 8,94 €/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 08.06.2021
do 28.06.2021;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01
Bratislava, IČO: 35971967, IČ DPH: SK2022117405, a to:
nebytový priestor o výmere 9,66 m2, nachádzajúceho sa v budove bývalého obecného úradu,
súp. č. 866, evidovanej na parcele CKN č. 911/1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
okres Ružomberok, obce Likavka, katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 1167
vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, na dobu neurčitú, za cenu
nájmu: 8,94 €/m2/rok, určenú podľa prílohy č. 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
Obce Likavka, od 1.7.2021.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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 - nájom oporných bodov obecného rozhlasu
Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným žiadosť žiadateľa: UPC BROADBAND
SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967, IČ DPH:
SK2022117405, o uzavretie zmluvy o nájme stĺpov verejného rozhlasu. Starosta obce zároveň
požiadal poslancov aby predniesli svoje návrhy na výšku ceny nájmu a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Marián Mliečko upozornil na dve miesta v obci, kde sú poškodené rozhlasové stĺpy.
Starosta obce navrhol výšku ceny nájmu na 1€/oporný bod/mesiac.
Poslanec Daniel Krížo navrhol výšku ceny nájmu na 8,94 €/m2/mesiac.
Poslanci viedli diskusiu o jednotlivých návrhoch.
Poslanec Daniel Krížo stiahol svoj návrh.
Starosta obce dal hlasovať o návrhu ceny 1€/oporný bod/mesiac. Hlasovanie: 9-0-0.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 260/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) berie na vedomie
že Zámer prenajať majetok Obce Likavka z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:
163 oporných bodov obecného rozhlasu, na dobu neurčitú, za cenu nájmu, ktorá bude určená
na rokovaní OZ, bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Likavka od
08.06.2021 do 28.06.2021;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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
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predpisov, žiadateľovi: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01
Bratislava, IČO: 35971967, IČ DPH: SK2022117405, a to:
163 oporných bodov obecného rozhlasu, na dobu neurčitú, za cenu nájmu 1 €/oporný
bod/mesiac, od 1.7.2021;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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
dohodu o skončení nájmu oporných bodov obecného rozhlasu obce Likavka, prenajatých na
základe Zmluvy o nájme, uzatvorenej dňa 28.06.2007 na dobu neurčitú pre nájomcu Michal
Letoštiak SITYNET, Mostová 2208/4, 034 01 Ružomberok, IČO: 41971469, IČ DPH:
SK1075603947;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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
uzavretie zmluvy o nájme oporných bodov obecného rozhlasu medzi zmluvnými stranami UPC
BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o, Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967, IČ
DPH: SK 2022117405 a Obcou Likavka, 034 95 Likavka 815, IČO: 00315362, DIČ:
2020589582.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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: Správa komisie na ochranu verejného záujmu
Predkladateľ: predseda komisie - poslanec Igor Marton uviedol, že Komisia na ochranu
verejného záujmu na svojom zasadnutí dňa 28.6.2021 vzala na vedomie, že verejný funkcionár
Ing. Marián Javorka, starosta obce doručil Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcie starostu obce v zákonom stanovenom termíne Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov za rok 2020 v súlade s Ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Na základe predložených
dokladov bolo zistené, že verejný funkcionár Ing. Marián Javorka, starosta obce neporušil
ustanovenia Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za
rok 2020 starostu obce bude zverejnené na webovom sídle obce Likavka, v rozsahu stanovenom
zákonom. Starosta obce poďakoval predsedovi komisie za prednesenie správy a otvoril
diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 261/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
Správu Komisie na ochranu verejného záujmu o plnení povinností verejných funkcionárov
v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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: Návrh - Záverečný účet Obce Likavka za rok 2020
Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom návrh Záverečného účtu Obce
Likavka za rok 2020, ktorý bol zverejnený na webovom sídle obce na úradnej tabuli od 4.6.2021
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do 28.6.2021. Súčasťou predloženého materiálu poslancom je aj Hodnotenie programového
rozpočtu za rok 2020, Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu za rok
2020, Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a Správa k ďalším požiadavkám
zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2020. Starosta obce poprosil hlavnú kontrolórku
obce o prednesenie svojho stanoviska.
Hlavná kontrolórka obce – Mgr. Janka Pavlíková uviedla, že Návrh záverečného účtu obce
Likavka za rok 2020 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa
§ 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh záverečného účtu
obce Likavka za rok 2020 bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený najmenej 15 dní spôsobom
v obci obvyklým. Riadna účtovná závierka k 31.12.2020 bola v súlade s § 9 ods. 5 zákona
o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
overená audítorom.
Starosta obce poďakoval hlavnej kontrolórke a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento vyjadril pochvalu všetkým, ktorí sa podieľali na vypracovaní
Záverečného účtu Obce Likavka za rok 2020 a doplnil, že do budúcna by bolo vhodné doplniť
aj grafické znázornenie celkového hospodárenia obce podľa jednotlivých programov.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 262/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2020;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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
Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2020;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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
Záverečný účet Obce Likavka a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020 na tvorbu rezervného fondu vo výške
318.794,96 EUR.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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. 6: Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2021
Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o predložených rozpočtových
opatreniach č. 10 a 11/2021 (príloha zápisnice), ktoré boli vypracované z dôvodu skutkového
stavu a nevyhnutných potrieb obce a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanci požiadali o bližšie vysvetlenie niektorých rozpočtových opatrení, ktoré im starosta
obce následne vysvetlil.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
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Uznesenie č. 263/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) prerokovalo
zmenu rozpočtu obce na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 10/2021 a č. 11/2021;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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. 10/2021;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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. 11/2021.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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. 6: Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2021
Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o spôsobe použitia prostriedkov
rezervného fondu obce Likavka na bežné výdavky – opravu podlahy v kuchyni v ZŠ s MŠ
Likavka vo výške 20.515 € a otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 264/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
schvaľuje
použitie prostriedkov rezervného fondu obce Likavka na bežné výdavky – opravu podlahy
v kuchyni v ZŠ s MŠ Likavka vo výške 20.515 €.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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. 6: Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2021
Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o spôsobe použitia prostriedkov
rezervného fondu obce Likavka na kapitálové výdavky – vypracovanie projektovej
dokumentácie – ul. pod Paračkou vrátane polohopisu a výškopisu vo výške 2.450 € a otvoril
diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento sa opýtal na predpokladaný termín vyhotovenia projektovej
dokumentácie.
Starosta obce odpovedal, že projektová dokumentácie je už hotová.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 265/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
schvaľuje
použitie prostriedkov rezervného fondu obce Likavka na kapitálové výdavky – vypracovanie
projektovej dokumentácie – ul. pod Paračkou vrátane polohopisu a výškopisu vo výške 2.450
€.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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: Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2021
Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o spôsobe použitia prostriedkov
rezervného fondu obce Likavka na kapitálové výdavky – zakúpenie mulčovača
s príslušenstvom vo výške 4.440 € a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Adrián Solár sa opýtal, o ktoré trávnaté plochy sa stará obec.
Starosta obce odpovedal, že sa jedná napríklad o trávnaté plochy na cintoríne, popri cestách, na
námestí, v lokalite Žabovo a v oddychovej zóne na Kramariskách.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 266/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
schvaľuje
použitie prostriedkov rezervného fondu obce Likavka na kapitálové výdavky – zakúpenie
mulčovača s príslušenstvom vo výške 4.440 €.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
Predkladateľ: Mgr. Janka Pavlíková – hlavná kontrolórka obce predstavila prítomným návrh
plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021, ktorý bol zverejnený na
úradnej tabuli a na webovom sídle obce dňa 04.06.2021.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 267/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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. 8: Informácie starostu obce
Predkladateľ: starosta obce uviedol, že zoznam všetkých informácií za uplynulé obdobie,
poskytol poslancom emailovou poštou (príloha zápisnice) a tieto ešte doplnil o nasledovné:
V pondelok 21.06.2021 podvečer zasiahla obec Likavka víchrica a prietrž mračien, ktoré
spôsobili lokálnu záplavu na potoku Kopanica v úseku od mosta nad kostolom po obecný úrad.
V tento deň o 18.15 hod. starosta obce vyhlásil III. stupeň povodňovej aktivity, ktorý dňa
22.06.2021 o 16.00 hod. bol odvolaný a vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity, ktorý trvá
doposiaľ. Počas neho budú vykonávané potrebné záchranné a zabezpečovacie práce. Starosta
vyzdvihol operatívny zásah likavských dobrovoľných hasičov, dobrovoľníkov z radov
obyvateľov obce a samotných obyvateľov zasiahnutých povodňou.
23.06.2021 sa konala obchôdzka dedinou deťmi z Materskej školy Likavka. Na troch miestach
v obci (aj pred obecným úradom) sa deti a ich pedagógovia odprezentovali pekným folklórnym
pásmom.
Po dvoch rokoch od podania odvolania voči neschváleniu žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na vybudovanie Zberného dvora Likavka prišla z ministerstva životného prostredia
odpoveď – rozhodnutie, ktoré potvrdzuje pôvodné rozhodnutie o neschválení žiadosti.
Starosta obce navrhol do investičného plánu na r. 2022 zaradiť rekonštrukciou miestnej
komunikácie ul. Hviezdoslavova s odvedením povrchových vôd z nej a v tejto súvislosti dá
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vypracovať projektovú dokumentáciu na toto dielo, po určení parametrov rekonštrukcie
v kontexte s požiadavkami obyvateľov obce (bude vykonaný hovor s ľudom), členov stavebnej
komisie a stanoviskom Vodárenskej spoločnosti Ružomberok.
Envirofond poukázal na účet obce 3.825 €, ktoré si obec nárokovala na základe dosiahnutého
percenta vytriedenosti odpadov v r. 2020. Uvedené prostriedky obec použije na opravu
štiepkovača na spracovanie opílenej drevnej hmoty.
V pondelok 28.06.2021 navštívil našu obec podpredseda NR SR Mgr. Gábor Grendel. V rámci
návštevy v regióne okresu Ružomberok navštívil p. Grendel profesionálnych hasičov
v Ružomberku, ružomberskú nemocnicu a náš Dobrovoľný hasičský zbor obce Likavka. P.
Grendel ocenil vysokú úroveň organizácie a vybavenosti nášho zboru a zaujímal sa o aktuálne
problémy ako dobrovoľných hasičov, tak našej obce i všeobecne obcí na Slovensku.
Práce na diaľničnom úseku D1 Hubová – Ivachnová pokračujú podľa platného harmonogramu.
V súčasnosti prebieha konanie zmeny stavby pred jej dokončením na viaceré stavebné objekty,
napr. na stabilizačných a sanačných opatreniach vyvolaných zosuvnou tendenciou svahov, na
úprave cesty I/59 v budúcej križovatke Likavka (t.j. v napojení diaľnice na cestu I/59), na
preložke poľných ciest, zmenách na odkanalizovaní diaľnice, prekládke vodovodu do obce
Likavka a pod. Tieto práce začnú ihneď po schválení zmeny stavby.
Z hľadiska výstavby tunela Čebrať je dôležitá skutočnosť, že na tento stavebný objekt bolo
vydané stavebné povolenie, ktoré už nadobudlo aj právoplatnosť. Znamená to, že tunel, ktorý
bol doposiaľ v plnom profile razený formou tzv. geologickej úlohy je možné raziť bez
obmedzení a pracovať na všetkých jeho technických a inžinierskych častiach na celom jeho
úseku. V súčasnosti je vyhĺbených približne 3340 m z celkových 3600 m. Je predpoklad, že
práce na tzv. sekundárnom ostení sa spustia do konca tohto roka.
Združenie Čebrať – zhotoviteľ diaľnice – postupne prechádza do realizácie konštrukčných
vrstiev vozoviek. V rámci mostných objektov sa realizuje tzv. príslušenstvo, ako sú izolácie,
zvody, rímsy, komplexné odvodnenie a pod.
V rámci tzv. kompenzačných a zmierňujúcich opatrení sa pracuje na projektovej dokumentácii
k zriadeniu štyroch inteligentných priechodov pre chodcov pri všetkých autobusových
zastávkach na ceste I/59 v našom katastri a na projekte cyklochodníka od rodinných domov pri
Hubertuse smerom do obce. Od augusta začne zhotoviteľ diaľnice práce na regulácii potoka
Likavčianka v úseku zasiahnutom výstavbou. Po zmiernení pandemických opatrení bude zo
strany investora a zhotoviteľa stavby iniciovaný ďalší zo série hovorov s ľudom ohľadom
výstavby diaľnice a jej dopadu na obec a jej obyvateľov.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Adrián Solár sa na margo plánu rekonštrukcie ulice Hviezdoslavovej opýtal, či sa
neuvažovalo aj o zavádzaní optických káblov a či sa bude meniť aj vodovodné vedenie nakoľko
je už staré.
Starosta obce odpovedal, že v prípade ulice Hviezdoslavovej by sa optické káble
pravdepodobne nemali ťahať zemou a doplnil, že bude podaná a verí že aj schválená investičná
požiadavka na Vodárenskú spoločnosť Ružomberok, a.s. ohľadom výmeny vodovodného
potrubia na tejto ulici.
Poslanec Daniel Krížo sa opýtal, či sa už tento rok začne s rekonštrukciou ulice Pod Paračkou.
Starosta obce odpovedal, že rozhodnutie o rekonštrukcii ovplyvní výška rozpočtových
nákladov, ktorá momentálne ešte nie je známa.
Poslanec Jozef Nemček sa opýtal, či sa plánuje zrekonštruovať aj stará asfaltová cesta na hrad.
Starosta obce odpovedal, že rekonštrukcia cesty v úseku vymedzenom výstavbou diaľnice je
v réžii zhotoviteľa diaľnice. Zároveň zhotoviteľ diaľnice bude participovať na uložení
elektrickej prípojky na hrad do telesa cesty počas jej rekonštrukcie. Pokračovanie elektrickej
prípojky od úseku vymedzeného výstavbou diaľnice bude v réžii VÚC a už je na to vyhotovený
projekt.
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Poslanec Jozef Nemček sa opýtal, či by v rámci protipovodňových opatrení pomohlo prehĺbenie
koryta potoka v Žabove.
Poslanec Daniel Krížo doplnil, že by sa to mohlo spraviť napríklad formou tzv. bazénov, ktoré
by boli vyhĺbené pred jednotlivými mostíkmi.
Starosta obce odpovedal, že by bolo potrebné majetkové vysporiadanie plôch potrebných na
tieto opatrenia a doplnil, že problém s naakumulovaním vody v krátkom čase sa môže znásobiť
aj po odvodnení diaľnice do potoka Žabovo.
Poslanec MVDr. Vladimír Hatala sa opýtal na aktuálne informácie ohľadom plánovanej
výstavby bytovky.
Starosta obce stručne priblížil všetky prebiehajúce a plánované procesy do konca roka 2021
a uviedol, že ak všetko pôjde podľa plánov, v roku 2022 sa bude môcť začať s výstavbou.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 268/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
informácie starostu obce.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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: Voľba prísediacich pre okresný súd Ružomberok
Predkladateľ: starosta obce uviedol, že úlohy sa môže ujať volebná komisia a doplnil, že
Okresný súd Ružomberok nemá námietky k navrhovaným kandidátom. Starosta obce otvoril
diskusiu.
Diskusia:
Poslanec MVDr. Vladimír Hatala – predseda volebnej komisie dal hlasovať za navrhovaných
kandidátov: Mgr. Janku Pavlíkovú, Mgr. Jozefa Halušku, p. Ferdinanda Nováka a p. Karola
Bachana za prísediacich pre Okresný súd Ružomberok na obdobie rokov 2022 – 2025.
Hlasovanie: 9-0-0.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 269/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) volí
1. Mgr. Janku Pavlíkovú, bytom Likavka č. 974
2. Mgr. Jozefa Halušku, bytom Likavka č. 882
3. Ferdinanda Nováka, bytom Likavka č. 414
4. Karola Bachana, bytom Likavka č. 462
za prísediacich pre Okresný súd Ružomberok na obdobie rokov 2022 – 2025;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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) 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.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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. 10: Interpelácie poslancov
Interpeláciu nepredložil nikto z prítomných poslancov.
K bodu č. 11: Rôzne
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Renát Haluška tlmočil požiadavku obyvateľov Štúrovej ulice o
umiestnenie dopravného zrkadla na križovatku s ulicou ČSA.
Poslanec Adrián Solár sa opýtal, či by hasiči počas veľkých horúčav mohli kropiť ulice vodou.
Starosta obce uviedol, že od nasledujúceho dňa sa môže s tým začať.
Poslanec Adrián Solár sa ďalej opýtal, či sa v obci vyznačia parkovacie miesta pre ZŤP, ako už
spomínal na jednom z predchádzajúcich rokovaní OZ.
Starosta obce priznal, že na túto požiadavku zabudol a poznačil si to do zoznamu úloh.
Poslanec Adrián Solár upozornil na potrebu zavedenia kontroly nežiadúceho parkovania na
ulici D. Kráľovenskej.
Poslanec Igor Marton upozornil na polámané popadané konáre na cintoríne.
Poslanec Jozef Nemček sa pýtal na informácie ohľadom rozkopania ulice Železničnej.
Starosta obce odpovedal, že ulica je rozkopaná kvôli uloženiu optických káblov a doplnil, že
zistí kontakt na danú firmu a bude sa informovať, ako dlho bude ešte ulica rozkopaná.
Poslanec Daniel Krížo upozornil na nezodpovednosť občanov, ktorí na aute dovážajú odpad a
vyhadzujú ho do kontajnerov na cintoríne.
Starosta obce odpovedal, že brána cintorína pre autá sa bude musieť začať zamykať.
Poslanec Jozef Peniak upozornil na vysypaný biologický odpad v lokalite Strelnica.
Poslanec Jozef Nemček reagoval na uvedený podnet a vyslovil potrebu umiestnenia rampy
v danej lokalite.
Poslanec Daniel Krížo uviedol, že aj umiestnenie fotopasce by tam bolo potrebné.
Poslanec Adrián Solár upozornil na poprepadávané časti chodníka na ulici J. Hollého.
Poslanec Marián Mliečko upozornil na tečúcu vodu po ceste na ulici Silvestra Nemčeka.
Poslanec Adrián Solár sa opýtal na možnosť vytvorenia niekoľkých parkovacích miest pre
turistov v lokalite baňa Drndošovo.
Poslanec Marián Mliečko sa opýtal, či by sa značka zákaz vjazdu, umiestnená pri odbočke na
Kramariská, mohla posunúť až za oddychovú zónu.
Starosta obce si poznačil prednesené návrhy a podnety a súhlasil s ich realizáciou.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 270/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
diskusné príspevky.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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 19:28 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Zapísala: Mgr. Mária Slašťanová, v. r.

MVDr. Vladimír Hatala, v. r.
overovateľ

Ing. Marián Javorka, v. r.
starosta obce

Ing. Renát Haluška, PhD., v. r.
overovateľ
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Prezenčná listina poslancov na zasadnutí OZ v Likavke

Priezvisko, meno, titul

Dátum: 28.06.2021

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 28.06.2021
Stručná bilancia významných aktivít:
Obec Likavka aj počas mája zabezpečuje pre Obec Ľubochňu zápisy do evidenčných databáz
pre plošné testovanie na prítomnosť ochorenia Covid-19, ktoré Obec Ľubochňa stále vykonáva
24.05. – valné zhromaždenie Vodárenskej spoločnosti Ružomberok za účelom schválenia
účtovnej závierky za r. 2020, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku a zmeny
v investičnom pláne na r. 2021.
08.06. – starosta obce absolvoval online seminár - Určovanie názvov ulíc a iných verejných
priestranstiev a určovanie súpisných a orientačných čísel
15.06. – vakcinačný tím Vojenskej nemocnice Ružomberok vykonal vakcináciu obyvateľov
obce Likavka zaradených medzi tzv. marginalizované skupiny (s obmedzením pohybu,
bezdomovci a pod.) vakcínou Pfizer
18.06. – starosta absolvoval služobnú cestu za účelom obnovy platnosti tzv. elektronickej
pečate pre potreby identifikácie elektronicky zasielaných dokumentov u Národnej agentúry pre
sieťové a elektronické služby
21.06. – účasť na valnom zhromaždení Klastra Liptov v LM za účelom schválenia účtovnej
závierky za r. 2020, prijatia Partizánskej Ľupče do Klastra Liptov a príprave letnej sezóny 2021
25.06. – starosta obce absolvoval seminár v KD Lisková na tému povinností obcí v zmysle
zákona o odpadoch organizovaný spoločnosťou OZO, a.s. LM
Obec Likavka dostala od starostu partnerského mesta Slatiňany pozvánku na plánované
komorné oslavy 50. výročia povýšenia Slatinian na mesto v jeseni tohto roku. Bližší termín
bude upresnený podľa vývoja pandemickej situácie.
Zadania a projektové aktivity:
- Podané žiadosti: žiadosť o dotáciu prostredníctvom projektu Modernejšia škola na
vybavenie učebne IT a jazykovej učebne pre prvý stupeň ZŠ s MŠ Likavka vo výške
25.560 €.
- Vyhodnotené žiadosti: VÚC Žilina podporil zo svojej dotačnej schémy sumou 1.100 €
žiadosť na doplnenie fitness a workout-prvkov k ihrisku pri hasičskej zbrojnici a Fond
na podporu umenia podporil žiadosť o rozšírenie knižničného fondu sumou 1.000 €.
- Žiadosť o platbu na refundáciu nákladov spojených s realizáciou projektu WIFI pre
Teba v obci Likavka bola posunutá na platobnú jednotku.
- Redakčná rada pracuje na vydaní prvého tohtoročného čísla občasníka Likavan –
predpokladaný rozsah 32 strán.
- Bolo ukončené vodoprávne konanie na aktivitu: Odvedenie dažďových vôd z ulice D.
Kráľovenskej (do potoka Likavčianka pri lekárni).
- Obec Likavka pripravuje podklady na investičné aktivity: prístrešok na bicykle v ZŠ
s MŠ Likavka, výmena podlahy v kuchyni ZŠ s MŠ Likavka, rekonštrukcia
Hviezdoslavovej ulice
- Prebiehajú resp. vo fáze prípravy sú procesy verejného obstarávania na: komplexná
poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní pre projekt: „Prestavba a nadstavba
bytových domov v Likavke“, rekonštrukciu Moyzesovej ulice, výmenu strešnej krytiny
a dažďových zvodov na streche bývalého strediska služieb – časť za poštou, dodanie
mulčovača k malotraktoru Branson, odvedenie dažďových vôd z ulice D. Kráľovenskej.
- Obec v rámci podpory v zamestnanosti realizovanej prostredníctvom Úradu práce a soc.
vecí vytvorila dva plné pracovné úväzky na rozšírenie zabezpečenia údržby obce.
Mzdové náklady na tieto prac. úväzky sú na dobu 9 mesiacov dotované vo výške 80%,
zvyšok dotuje obec.
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-

Obec v rámci marketingových aktivít objednala interaktívny prvok – vedomostnú
online hru o histórii a zaujímavostiach obce Likavka, ktorú je možné hrať
prostredníctvom mobilných telefónov. Odkaz na hru vo forme QR kódu sa nachádza na
stránke obce.

Aktivity v obci:
- Obec zakúpila nebrzdený prívesný vozík na zvoz najmä zeleného odpadu a prispôsobila
ho tento účel a na pripojenie k malotraktoru Branson
- Spoločnosť GreMI Klima vyrobila a darovala obci druhé srdiečko pomoci na zber
vrchnákov z PET fliaš
- Pravidelný vlastný odvoz odpadu zo zberného dvora pri pošte aj pri pekárni,
z kontajnerov cintorína, košov pri odstavných plochách pozdĺž cesty I/59, z malých 20
litrových kontajnerov, vyprodukovaného zeleného odpadu, + kuchynského odpadu
a nebezpečného odpadu z hosp. dvora pri pošte akreditovanými spoločnosťami
- Intenzívne kosenie všetkých verejných priestranstiev vrátane oddychovej zóny na
Kramariskách a orezanie živých plotov a okrasných krovín okolo obecného úradu,
domu smútku a parkoviska za kostolom
- Úprava kňazských hrobov na miestnom cintoríne
- Odborné ošetrenie stromov na Družstevnej ulici sa dodávateľskou formou začne
v prvom júnovom týždni
SSC realizovala na ceste I/59 pri reštaurácii Hubertus provizórnu opravu výtlkov, Obec
iniciovala pokračovanie v oprave
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