Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke dňa 13.4.2011
Starosta obce: Ing. Marián Javorka
Hlavný kontrolór obce:
Prednosta OcÚ: Ing. arch. Iveta Hatalová
Prítomní poslanci: Mgr. Peter Brtko, Ing. Peter Klačko, Mgr. Vladimír Klopta, Igor Marton,
JUDr. Jaromír Pavlík, Jozef Peniak, Ing. Dušan Štefaničiak, Ing. Michal Švento, Mgr. Iveta
Žerebáková
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a schválenie programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Kontrola uznesení z ostatného zasadania obecného zastupiteľstva
4. Predaj pozemkov parc. č. CKN 1397/9 o výmere 5 m² a parc. č. CKN 1397/10 o výmere
14 m² v k. ú. Likavka
Predaj pozemku parc. č. CKN 2281/21 vytvorenej na základe geometrického plánu č.
36672769-048/11 o výmere 54 m² v k. ú. Likavka
5. Smernica č. 1/2011 o postupe obce Likavka pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou
v rámci verejného obstarávania
6. Zásady hospodárenia s majetkom obce Likavka
7. Prenájom nehnuteľností
8. Zmena rozpočtu obce na rok 2011
9. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
10. Informácie starostu obce
11. Personálny audit
12. Diskusia
13. Návrh uznesení
14. Záver
K bodu č. 1: Rokovanie OZ otvoril starosta obce. Privítal prítomných a konštatoval, že OZ je
uznášania schopné, nakoľko sú prítomní všetci poslanci. Starosta obce otvoril diskusiu
k predloženému návrhu programu. JUDr. Pavlík žiadal do programu rokovania zaradiť bod
„Personálny audit“. OZ schválilo doplnenie programu o bod „Personálny audit“ ako bod č. 11
a teda body 11, 12, 13 sa označia ako body 12,13,14.
Hlasovanie: 9 - 0 - 0
OZ schválilo program rokovania uznesením č. 19/2011.
Hlasovanie: 9 – 0 - 0
K bodu č. 2: Starosta obce navrhol za zapisovateľku prednostku OcÚ a otvoril diskusiu. Bez
diskusie. OZ schválilo zapisovateľku uznesením č. 20/2011.
Hlasovanie: 9 – 0 - 0
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice p. Peniaka a Mgr. Žerebákovú
a otvoril diskusiu. Bez diskusie. OZ schválilo overovateľov zápisnice uznesením č. 20/2011.
Hlasovanie: 9 – 0 - 0
Starosta obce navrhol do návrhovej komisie JUDr. Pavlíka za predsedu a Ing. Šventu a Mgr.
Kloptu za členov návrhovej komisie a otvoril diskusiu. Bez diskusie. OZ zvolilo návrhovú
komisiu uznesením č. 20/2011.
Hlasovanie: 9 – 0 - 0

K bodu č. 3: Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z ostatného zasadania OZ.
Skonštatoval, že uznesenia z ostatného zastupiteľstva boli splnené. Starosta informoval, že p.
Miroslav Perďoch sa rozhodol, že nedá vypracovať geometrický plán na predmetné parcely
ako mu vyplývalo z uznesenia č. 10/2011, nakoľko náklady by boli vyššie ako očakávaný
efekt z kúpy parciel. Obec Martinček dá vypracovať kúpno-predajnú zmluvu na odkúpenie
parciel, ktoré OZ schválilo. JUDr. Pavlík namietal, že on nehlasoval za uznesenia č. 11/2011,
ako bolo uvedené. Prednostka OcÚ mu vysvetlila, že návrhová komisia zaznamenala, že za
uznesenie ako celok hlasoval, ale bol proti výške ceny za predávané parcely. Starosta obce
ukončil diskusiu. OZ vzalo na vedomie kontrolu uznesení z ostatného zasadnutia OZ
uznesením č. 21/2011.
Hlasovanie: 9 – 0 – 0
K bodu č. 4: Starosta obce konštatoval, že p. Miroslav Perďoch odstúpil od žiadosti na
odkúpenie pozemku. Starosta obce otvoril diskusiu k odpredaju pozemku pre p. Jána Krutáka.
Mgr. Žerebáková konštatovala, že je možné odpredať predmetný pozemok. P. Ján Kruták dal
zamerať pozemok za účasti Mgr. Žerebákovej a predložil geometrický plán. Starosta obce
ukončil diskusiu. OZ schválilo uznesenie č. 22/2011.
Hlasovanie: 9 – 0 – 0
K bodu č. 5: Prednostka OcÚ uviedla, že novela zákona o verejnom obstarávaní si vyžiadala
novú smernicu o postupe obce pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v rámci verejného
obstarávania. Starosta obce otvoril diskusiu. JUDr. Pavlík uviedol, že nesúhlasí s touto
smernicou. Nakoľko svoje pozmeňovacie návrhy nemal v písomnej forme, povedal, že
vypracuje nový návrh smernice a dal návrh na neschválenie predloženého návrhu smernice.
Starosta obce ukončil diskusiu. OZ schválilo uznesenie č. 23/2011.
Hlasovanie: 7 – 0 – 2
Za: Mgr. Peter Brtko, Mgr. Vladimír Klopta, Igor Marton, JUDr. Jaromír Pavlík, Jozef
Peniak, Ing. Dušan Štefaničiak, Mgr. Iveta Žerebáková
Proti. 0
Zdržal sa: Ing. Peter Klačko, Ing. Michal Švento
K bodu č. 6: Prednostka OcÚ uviedla, že novela zákona o majetku obcí si vyžiadala zmenu
Zásad hospodárenia s majetkom obce Likavka. Starosta obce otvoril diskusiu. P. Marton
žiadal doplniť do Prílohy č. 1 týchto zásad poplatok za vstup do cintorína pre realizátora
stavebných prác max. za 1 trojhrob v sume 8.- eur.
Hlasovanie: 9 – 0 – 0
Za: Mgr. Peter Brtko, Ing. Peter Klačko, Mgr. Vladimír Klopta, Igor Marton, JUDr. Jaromír
Pavlík, Jozef Peniak, Ing. Dušan Štefaničiak, Ing. Michal Švento, Mgr. Iveta Žerebáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Klopta žiadal zmeniť v Čl. 6 ods. 6 písm. b) sumu do 3.500.- € vrátane na sumu 350.- €
vrátane a v Čl. 6 ods. 6 písm. c) sumu nad 3.500.- € na sumu nad 350.- €.
Hlasovanie: 5 – 3 - 1
Za - Mgr. Vladimír Klopta, Igor Marton, JUDr. Jaromír Pavlík, Ing. Dušan Štefaničiak, Mgr.
Iveta Žerebáková
Proti: Mgr. Peter Brtko, Ing. Peter Klačko, Ing. Michal Švento
Zdržal sa: Jozef Peniak
Mgr. Klopta upozornil, že v Čl. 6 ods. 8 je potrebné v texte opraviť ods. 8 na ods. 7. Ďalej
žiadal v Čl. 11 ods. 1 písm. k) zmeniť sumu nad 4.000.- € na sumu nad 1.500.- € a v Čl. 11

ods. 2 písm. a) zmeniť sumu do 4.000.- € vrátane na sumu do 1.500.- € vrátane. Ing. Švento
a Mgr. Brtko uviedli, že je to nízka suma na to, aby starosta zabezpečil bezproblémovo všetky
samosprávne funkcie. Ing. Štefaničiak povedal, že prax ukáže, či takáto suma je postačujúca.
Hlasovanie: 5 – 3 - 1
Za - Mgr. Vladimír Klopta, Igor Marton, JUDr. Jaromír Pavlík, Ing. Dušan Štefaničiak, Mgr.
Iveta Žerebáková
Proti: Mgr. Peter Brtko, Ing. Peter Klačko, Ing. Michal Švento
Zdržal sa: Jozef Peniak
Mgr. Klopta ďalej žiadal v čl. 12 ods. 8 písm. a) zmeniť text „v súlade s platnou právnou
úpravou“ na nový, ktorý by znel „v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom
znení“.
Hlasovanie: 9 – 0 – 0
Za: Mgr. Peter Brtko, Ing. Peter Klačko, Mgr. Vladimír Klopta, Igor Marton, JUDr. Jaromír
Pavlík, Jozef Peniak, Ing. Dušan Štefaničiak, Ing. Michal Švento, Mgr. Iveta Žerebáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Klopta ďalej žiadal v Čl. 12 ods. 8 písm. b) za slová „podliehajú finančnej kontrole“
vložiť text „v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole v znení neskorších
predpisov“.
Hlasovanie: 9 – 0 – 0
Za: Mgr. Peter Brtko, Ing. Peter Klačko, Mgr. Vladimír Klopta, Igor Marton, JUDr. Jaromír
Pavlík, Jozef Peniak, Ing. Dušan Štefaničiak, Ing. Michal Švento, Mgr. Iveta Žerebáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Klopta ďalej žiadal v Čl. 13 ods. 3 zmeniť text „do výšky 15% schváleného rozpočtu
obce v príjmovej časti a do výšky 15% schváleného rozpočtu obce vo výdavkovej časti“ na
text „do výšky 2.000.- € schváleného rozpočtu obce v príjmovej časti a do výšky 2.000.- €
schváleného rozpočtu obce vo výdavkovej časti“. Ing. Švento namietol, že 2.000.- € je veľmi
nízka suma a žiadal upraviť na 10 %. Starosta obce dal hlasovať o prvom návrhu.
Hlasovanie: 5 – 4 – 0
Za - Mgr. Vladimír Klopta, Igor Marton, JUDr. Jaromír Pavlík, Ing. Dušan Štefaničiak, Mgr.
Iveta Žerebáková
Proti: Mgr. Peter Brtko, Ing. Peter Klačko, Ing. Michal Švento Jozef Peniak,
Zdržal sa: 0
JUDr. Pavlík žiadal zvýšiť v Prílohe č. 1 poplatok za vyhlásenie v miestnom rozhlase
v pracovnej dobe z 2.- € na 3.- € a mimo pracovnej doby z 3.- € na 4.- €.
Hlasovanie: 9 – 0 – 0
Za: Mgr. Peter Brtko, Ing. Peter Klačko, Mgr. Vladimír Klopta, Igor Marton, JUDr. Jaromír
Pavlík, Jozef Peniak, Ing. Dušan Štefaničiak, Ing. Michal Švento, Mgr. Iveta Žerebáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0
JUDr. Pavlík ďalej uviedol, že ceny v Prílohe č. 2 sú primerané.
Mgr. Žerebáková žiadala v Čl. 7 ods. 9 sumu do 350.- € vrátane nahradiť sumou do 100.- €
vrátane a sumu nad 350.- € na sumu nad 100.- €.
Hlasovanie: 8 – 0 - 1
Za: Mgr. Peter Brtko, Ing. Peter Klačko, Mgr. Vladimír Klopta, Igor Marton, JUDr. Jaromír
Pavlík, Jozef Peniak, Ing. Dušan Štefaničiak, Mgr. Iveta Žerebáková
Proti: 0
Zdržal sa: Ing. Michal Švento

Mgr. Iveta Žerebáková ďalej žiadala zmeniť v Čl. 11 ods. 3 písm. c) a d) sumu do 350 .- €
vrátane na sumu do 100.- € vrátane.
Hlasovanie: 8 – 0 – 1
Za: Mgr. Peter Brtko, Ing. Peter Klačko, Mgr. Vladimír Klopta, Igor Marton, JUDr. Jaromír
Pavlík, Jozef Peniak, Ing. Dušan Štefaničiak, Mgr. Iveta Žerebáková
Proti: 0
Zdržal sa: Ing. Michal Švento
Starosta obce ukončil diskusiu. OZ schválilo uznesenie č. 24/2011.
Hlasovanie: 8 – 0 - 1
Za: Mgr. Peter Brtko, Ing. Peter Klačko, Mgr. Vladimír Klopta, Igor Marton, JUDr. Jaromír
Pavlík, Jozef Peniak, Ing. Dušan Štefaničiak, Mgr. Iveta Žerebáková
Proti: 0
Zdržal sa: Ing. Michal Švento
Prednostka OcÚ uviedla návrh zmluvy o zverení majetku do správy. Jedná sa o hnuteľný
majetok obce, ktorý používa ZŠ s MŠ Likavka. Starosta obce otvoril diskusiu. Mgr.
Žerebáková žiadala v Čl. 4 tejto zmluvy doplniť text „Vlastník je oprávnený podať správcovi
písomnú výpoveď aj bez udania dôvodu v dvojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína
plynúť 1. dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. Správca je povinný najneskôr
v posledný deň výpovednej lehoty reálne odovzdať zverený majetok vlastníkovi.“ Mgr.
Žerebáková dala návrh, aby materiály na zastupiteľstvo sa posielali mailovou poštou a len
pozvánky písomne, aby sa im materiály lepšie pripomienkovali, a vo väčšom časovom
predstihu. Prednostka OcÚ uviedla, že materiály na rokovanie OZ dostávajú v zmysle
rokovacieho poriadku OZ. Starosta obce ukončil diskusiu. OZ schválilo uznesenie č. 25/2011.
Hlasovanie: 9 – 0 – 0
K bodu č. 7: Starosta obce predniesol žiadosť firmy TAXXI, s. r. o., Ružomberok o prenájom
parkoviska pri budove COOP JEDNOTY na ul. J. Kačku za účelom jeho prevádzkovania a
spoplatnenia. Starosta podal návrh, aby sa parkovisko neprenajímalo a nespoplatňovalo,
nakoľko tam sídli niekoľko obchodov a poskytovateľov služieb, ktorí by mohli stratiť
klientelu, a parkovanie by sa presunulo na ul. Železničnú. Starosta obce otvoril diskusiu. Ing.
Švento podporil starostov návrh. Podobne aj JUDr. Pavlík. Mgr. Žerebáková navrhla, aby sa
vyvolalo jednanie s vlastníkom priľahlej nehnuteľnosti ohľadom prenájmu pozemku, na
ktorom sa parkovisko nachádza. Tento návrh sa nestretol s podporou. Starosta ukončil
diskusiu. OZ schválilo uznesenie č. 26/2011.
Hlasovanie: 8 – 0 - 1
Za: Mgr. Peter Brtko, Ing. Peter Klačko, Mgr. Vladimír Klopta, Igor Marton, JUDr. Jaromír
Pavlík, Jozef Peniak, Ing. Dušan Štefaničiak, Ing. Michal Švento
Proti: 0
Zdržal sa: Mgr. Iveta Žerebáková
Starosta obce oboznámil OZ s tým, že sa pokúsil ponúknuť Katolíckej univerzite objekt súp.
č. 1000 na prenájom. V súčasnosti KU nereflektovala na danú ponuku. Starosta obce otvoril
diskusiu k predloženému návrhu na verejnú obchodnú súťaž na prenájom budovy súp. č.
1000. Prednostka OcÚ žiadala OZ o doplnenie min. ceny za prenájom 1 m². Obvyklá cena za
prenájom obecných nehnuteľností je 8,30 €/m²/rok. Starosta dal hlasovať o min. cene za
prenájom vo výške 8,30 €/m²/rok.
Hlasovanie: 9 – 0 - 0
Za: Mgr. Peter Brtko, Ing. Peter Klačko, Mgr. Vladimír Klopta, Igor Marton, JUDr. Jaromír
Pavlík, Jozef Peniak, Ing. Dušan Štefaničiak, Ing. Michal Švento, Mgr. Iveta Žerebáková
Proti: 0
Zdržal sa: 0

OZ schválilo uznesenie č. 27/2011.
Hlasovanie: 9 – 0 – 0
K bodu č. 8: Starosta obce predložil žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce TJ SLÁVIA
RUŽOMBEROK – ŠKOLSKÉ ŠPORTOVÉ STREDISKO PRI ZŠ s MŠ LIKAVKA vo
výške 400.- €. Starosta otvoril diskusiu. Bez diskusie. OZ schválilo uznesenie č. 28/2011.
Hlasovanie: 9 - 0 – 0
Prednostka OcÚ predložila návrh na použitie finančných prostriedkov pre MŠ získaných z
poplatkov rodičov na krytie výdavkov spojených s nákupom učebných pomôcok a hračiek
a s preinštalovaním batérií v hygienických zariadeniach. OZ schválilo uznesenie č. 29/2011
v bode a).
Hlasovanie: 9 – 0 – 0
Prednostka OcÚ predložila návrh na použitie finančných prostriedkov pre ŠKD získaných z
poplatkov rodičov na krytie výdavkov spojených s nákupom učebných pomôcok. OZ
schválilo uznesenie č. 29/2011 v bode b).
Hlasovanie: 9 – 0 – 0
Prednostka OcÚ požiadala OZ, aby schválilo výšku reprezentačného pre starostu obce.
Starosta obce otvoril diskusiu. P. Marton dal návrh na sumu 3.500.- € približne ako mal
predchádzajúci starosta. Starosta obce ukončil diskusiu. OZ schválilo uznesenie č. 30/2011.
Hlasovanie: 8 – 0 – 1 Za: Mgr. Peter Brtko, Mgr. Vladimír Klopta, Igor Marton, JUDr.
Jaromír Pavlík, Jozef Peniak, Ing. Dušan Štefaničiak, Ing. Michal Švento, Mgr. Iveta
Žerebáková
Proti: 0
Zdržal sa: Ing. Peter Klačko
Starosta obce otvoril diskusiu k zmene rozpočtu obce na rok 2011. Ing. Štefaničiak žiadal
zmenu rozpočtu stiahnuť z rokovania. Mgr. Klopta žiadal podrobne rozpísať rozpočet.
Prednostka podotkla, že v zmysle Štatútu obce finančná komisia pripravuje a zostavuje
rozpočet obce a predkladá iniciatívne návrhy, týkajúce sa rozpočtu obce. Prednostka OcÚ
uviedla, že zmena rozpočtu vyplynula z potreby doplatenia projektu na rekonštrukciu
zdravotného strediska a nákladov spojených s výberovým konaním. V minulom roku sa
prefinancovala len časť nákladov na projekt a výberové konanie. Ing. Švento navrhol, aby sa
zmena rozpočtu schválila. Ing. Štefaničiak žiadal, aby sa zmena rozpočtu neschválila a
k rozpočtu sa vyjadrovala finančná komisia a OZ sa na základe jej návrhov rozhodne. Starosta
obce ukončil diskusiu. OZ schválilo uznesenie č. 31/2011.
Hlasovanie: 7 – 0 – 2
Za: Mgr. Peter Brtko, Mgr. Vladimír Klopta, Igor Marton, JUDr. Jaromír Pavlík, Jozef
Peniak, Ing. Dušan Štefaničiak, Mgr. Iveta Žerebáková
Proti. 0
Zdržal sa: Ing. Peter Klačko, Ing. Michal Švento
K bodu č. 9: Starosta obce otvoril diskusiu k predloženému návrhu obce. Prednostka OcÚ
uviedla, že voľba by sa konala dňa 30. 5. 2011 a predkladanie prihlášok by bolo do 16.5.2011.
Starosta obce ukončil diskusiu. OZ schválilo uznesenie č. 32/2011.
Hlasovanie: 9 – 0 - 0
K bodu č. 10: Starosta podal nasledujúce informácie:
V marci sme pokračovali na ošetrovaní stromov, zelene a na terénnych úpravách.
Zamestnanci obce opílili stromy v okolí farskej záhrady a pri pekárni. Postupne čistíme rigoly
popri cestách a samotné cesty zbavujeme posledných stôp po zimnom posype.

Pracujeme na odstraňovaní hliny nahromadenej pri zemných prácach z posledných mesiacov.
Do poriadku sme dali priestory "za vodou" na Družstevnej ulici, kopy zeminy zmizli i vedľa
parkoviska pri Dome smútku, vyrovnali sme terén na zbytku trávnatej plochy pri parkovisku
za kostolom. Pracujeme na výsadbe živého plota okolo tohto parkoviska (z Poľska sme za
veľmi dobrú cenu doviezli 80 ks sadeníc okrasných drevín).
Najviditeľnejšie zmeny sa dejú v blízkosti bývalého smetiska Pod borovinou, kde za pomoci
ťažkej techniky sa vyrovnal terén.
Najbližšie budeme pracovať na úprave okolia parkoviska pri Dome smútku, ktoré sa vplyvom
stekajúcej vody z cintorína podmýva. Tesne za hranicou plota cintorína musíme vykopať
drenážnu ryhu na zachytenie a vyvedenie stekajúcej vody. Problémy so stekajúcou vodou sú
na mnohých miestach. Voda stekajúca zo Strelnice sa hromadí na ceste I/59 pri Kolibe
Likava, zo Žabova tečú prúdy aj so zeminou a zanášajú cestu skoro až po kostol.
Vďaka Mgr. Petrovi Brtkovi sme u našich severných susedov našli výrobcu plastových okien
s neporovnateľne nižšími cenami, aké sú u nás. Za 2 x 1.500,- € sme objednali plastové okná
na celú hasičskú zbrojnicu a prízemie budovy šatní OŠK Likavka.
Rovnako na hasičskej zbrojnici sa usilovne pracuje. Robotu v interiéri prístavby po večeroch
a sobotách zvládajú samotní hasiči. Vrelá vďaka Petrovi Královenskému, Vladimírovi
Brtkovi, Mgr. Petrovi Brtkovi, Bc. Mariánovi Brtkovi, Ľubovi Gejdošovi ml., Róbertovi
Lejkovi, Ivanovi Hrčkovi a ďalším. Do vonkajších prác zapojíme aj technických pracovníkov
obce.
Od 1. apríla sme na obci vytvorili tri nové pracovné miesta plne hradené z externých zdrojov.
Traja pracovníci sa budú starať o vodné toky v obci a vykonávať tak práce na zvýšenie
protipovodňovej bezpečnosti.
Na Likavčianke v okolí meandrov pri dome p. Sokolského vykonajú pracovníci Povodia Váhu
taktiež potrebné protipovodňové úpravy.
Bezpečnosť v obci podrobne monitorujeme v úzkej spolupráci s OR PZ v Ružomberku. Spolu
s naším okrskárom Mgr. Tomášom Kubačkom som niekoľkokrát prešiel ulice obce a
upozornil som ho na z hľadiska bezpečnosti kritické miesta i na niektorých občanov obce,
ktorí majú problém s rešpektovaním všeobecných poriadkových pravidiel. Samotní policajti
majú našu obec veľmi dobre zmapovanú a venujú jej náležitú pozornosť.
Na podnet poslanca Mgr. Vladimíra Kloptu som začiatkom marca požiadal OR PZ o zvýšený
výkon služby pri monitorovaní dopravnej situácie na ceste I/59 v dôsledku výluky dopravy na
úseku cesty I/70 Párnica - Kraľovany a jej presmerovaní na cestu I/59 prechádzajúcu i našou
obcou. Žiadosti bolo vyhovené a v Likavke naozaj vidieť intenzívny pohyb dopravných
policajtov.
Samotná cesta I/59 je jedným z najháklivejších problémov, ktoré v súčasnosti v obci riešime.
Neúmerne sa zvyšujúca intenzita dopravy, rast jej negatívnych vplyvov na kvalitu života
obyvateľov žijúcich pri tomto úseku cesty, budúca výstavba diaľnice, ktorá by sa mala
realizovať týmto úsekom cesty a neskoršie využitie tejto cesty ako úseku diaľničného
privádzača - to všetko sú objektívne a oprávnené podnety, ktoré sa stali predmetom petície
občanov Hollého ulice. Otvorene na ne spolu s poslancami upozorňujem na všetkých
možných frontoch. Písal som list ministrovi dopravy a generálnemu riaditeľovi Slovenskej
správy ciest. S ním sa aj spolu s mojím zástupcom JUDr. Jaromírom Pavlíkom stretli 7.4.2011
v Bratislave. Písal som list na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so žiadosťou o
vykonanie kontrolných meraní hlučnosti a vibrácií na tejto ceste. Za rovnakým účelom som
oslovil aj súkromnú firmu z Popradu, ktorá vypracovala cenovú ponuku na vykonanie týchto
meraní (je to cca 1.500,- €). Stanovisko ku kritickej situácii na tejto komunikácii som tlmočil
pracovníkovi TASR, spolu s dotknutými občanmi som sa vyjadril pre televíziu TA3 a STV1.
Prednostka OcÚ vybavila stretnutie na MDVRR SR, ktoré sa uskutoční dňa 20.4.2011.
Neustávame ani v práci azda najdôležitejšej, zháňaní finančných prostriedkov z

mimorozpočtových zdrojov. V marci sme na rôzne inštitúcie adresovali päť projektov. Dva
vyšli od pracovníkov ZŠ s MŠ a sú zamerané na úpravu ihriska a atletického oválu v areáli,
školy resp. na vybudovanie altánku vhodného na vyučovanie vonku v letných mesiacoch, tretí
projekt vypracovali pracovníci kultúrneho strediska p. Raksová a p. Marton. Je určený na
finančné zabezpečenie tohtoročného Detského folklórneho festivalu.
Cieľom ďalších dvoch projektov je získanie financií na obnovu verejného osvetlenia v obci a
vybudovanie systému orientačných tabúľ a smerových tabuliek pre turistov a návštevníkov
obce.
Z kultúrnych aktivít by som veľmi rád spomenul vydarené podujatie "Potulky ľudovým
umením", ktoré sa dočkalo azda až nečakane dobrého ohlasu a bolo skvelou prezentáciou
práce ľudových umelcov z Likavky a širokého okolia. Pod jeho úspech sa najvýraznejšie
podpísali p. Jozef Peniak s manželkou, p. Raksová z kultúrneho strediska, p. Ján Guráň.
Riešil som s Vodárenskou spoločnosťou Ružomberok, a. s. prečistenie kanalizácie na ul. Pod
Paračkou.
Je vypracovaná aktualizovaná pasportizácia cintorína.
Pokračuje sa na príprave knihy o obci Likavka.
V Likavke sa konalo už tradičné podujatie „Zimné sústredenie mladých hasičov“, ktoré
organizuje OHZ. Likavskí mladí hasiči obstáli veľmi dobre.
So zástupcom starostu som navštívil generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest Doc.
Pavláska a investičnú riaditeľku Národnej diaľničnej spoločnosti Ing. Chomovú ohľadom
výstavby diaľnice D1 a riešenia situácie na ceste I/59.
Starosta obce otvoril diskusiu. Prednostka OcÚ žiadala schváliť zakúpenie 2 svetelných tabúľ
na meranie rýchlosti v obstarávajúcej cene 2.500.- €/ks v prípade, že bude schválený projekt
na ich zakúpenie. Starosta obce ukončil diskusiu. OZ schválilo uznesenie č. 33/2011.
Hlasovanie: 9 – 0 – 0
OZ schválilo uznesenie č. 34/2011.
Hlasovanie: 9 – 0 – 0
K bodu č. 11: Starosta obce dal slovo JUDr. Pavlíkovi, ktorý žiadal rozšíriť program
rokovania o tento bod. JUDr. Pavlík odporúča dať vypracovať personálny audit zamestnancov
obce v útvaroch obecný úrad, útvar služieb, kultúrne stredisko, stavebný úrad a pracovníkov
pre OŠK Likavka. Za tým účelom odporúča starostovi obce zadať výzvu na predloženie
ponúk uskutočnenie služieb zákazky s nízkou hodnotou v zmysle zákona č. 25/2011 Z. z.
o verejnom obstarávaní s tým, že úspešného uchádzača vyberie OZ. Starosta obce uviedol, že
vykonal personálne zmeny. S niekoľkými zamestnancami ukončil pracovný pomer a niektorí
z nich prešli na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti. Obec využíva
finančné prostriedky poskytované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na zamestnávanie
upratovačiek, opatrovateliek, pracovníkov knižnice, pracovníkov pre OŠK a protipovodňovú
ochranu. Mgr. Brtko sa spýtal, či máme na to vyčlenené finančné prostriedky. Starosta obce
uviedol, že s tým sa v rozpočte nepočítalo. JUDr. Pavlík uviedol, že cena sa pohybuje okolo
4.000.- eur. Starosta obce konštatoval, že to môžu byť zbytočne vyhodené peniaze. Mgr.
Žerebáková konštatovala, že sa môžu po vykonaní auditu peniaze ušetriť. Prednostka OcÚ sa
spýtala, ktorí zamestnanci by sa v prípade prebytočnosti mali prepustiť, či tí, čo pracujú na
základe pracovnej zmluvy na dobu neurčitú alebo tí, čo pracujú na dobu určitú napr.
prostredníctvom chránených dielní a pod.. Starosta obce ukončil diskusiu. OZ schválilo
uznesenie č. 35/2011.
Hlasovanie: 5 – 1 - 3
Za: Mgr. Vladimír Klopta, Igor Marton, JUDr. Jaromír Pavlík, Ing. Dušan Štefaničiak, Mgr.
Iveta Žerebáková
Proti: Ing. Michal Švento

Zdržal sa: Ing. Peter Klačko, Mgr. Peter Brtko, Jozef Peniak
K bodu č. 12: Starosta obce otvoril všeobecnú diskusiu.
P. Marton žiadal pokračovať na rokovaní s občanmi ohľadom IBV na ul. Úboč a pochválil
vykonávané práce na úprave cintorína. Mgr. Žerebáková upozornila na nutnosť vyňať
poľnohospodársku pôdu pred výstavbou v danej lokalite. Potrebné bude vypracovať
zastavovaciu štúdiu.
JUDr. Pavlík sa informoval, či je možné prenajať futbalový štadión na koncert. Starosta obce
uviedol, že je potrebné predložiť zámer, o aký koncert sa jedná a potom sa môže k tomu
vyjadriť.
Ing. Štefaničiak sa pýtal, či sa uvažuje s vybudovaním osvetlenia až na Kramariská. Starosta
obce informoval, že zaslal projekt na získanie dotácie z ministerstva financií na osvetlenie.
Ing. Štefaničiak upozornil, aby sa zabránilo sypaniu odpadu na miesto bývalého smetiska,
nakoľko sa tam urobila úprava.
Mgr. Klopta vyslovil poďakovanie občanov z ul. J. Hollého a S. Nemčeka za zabezpečenie
vyznačenia prechodu pre chodcov a dal návrh na predĺženie zábrany na ceste I/59.
O slovo požiadal Ing. Paušly a upozornil na dopravnú situáciu na ul. Pod Paračkou a na
kritickú situáciu s kanalizáciou v tejto lokalite, ktorá sa ešte zhorší, keď sa do domu, ktorého
vlastníkom je Detský domov, prisťahujú deti. Ďalej žiadal, aby starosta obce viac
spropagoval, čo sa v obci urobilo.
Starosta obce informoval, že rokoval s Vodárenskou spoločnosťou Ružomberok, a. s. a bolo
mu oznámené, že rekonštrukcia kanalizácie na ul. Pod Paračkou, je súčasťou projektu, na
ktorý žiadali finančné prostriedky z eurofondov. Ďalej starosta obce informoval, že poslal list
na obvodný pozemkový úrad v Ružomberku ohľadom pozemkových úprav.
P. Peniak sa pýtal, či sa bude rekonštruovať chodník na ul. J. Hollého a či sa ide stavať WC
pri kostole.
Starosta obce oznámil, že chodník sa rekonštruovať bude, a upozornil, že obec môže dať
cirkvi dotáciu, ktorá musí byť zúčtovaná, ale nemôže sama investovať do cirkevného majetku.
To súvisí aj s rekonštrukciou veže farského kostola.
P. Peniak požiadal, aby sa našiel spôsob, ako zabezpečiť varenie v školskej jedálni aj pre
občanov napr. na kary alebo iné rodinné akcie. Ing. Švento podotkol, že táto otázka je
v kompetencii riaditeľa ZŠ s MŠ.
P. Peniak ďalej upozornil, že v termíne konania DFF sa konajú tri rôzne akcie, a žiadal lepšiu
koordináciu. Starosta obce uviedol, že všetky tri termíny sú určované inštitúciami mimo obec
Likavka.
Mgr. Brtko žiadal vyčistiť od odpadkov horu nad Železničnou ul..
P. Peniak informoval, že 30. apríla sa budú stavať máje.
Starosta obce žiadal tých poslancov, ktorý ešte neposlali podklady o svojej osobe, aby tak
urobili, čo najskôr a mohli sa na webovej stránke obce zverejniť ich profily, ako požadovali.
Starosta obce ukončil diskusiu. OZ schválilo uznesenie č. 36/2011.
Hlasovanie: 9 – 0 - 0

Ing. arch. Iveta Hatalová, v. r.
prednostka OcÚ

Mgr. Iveta Žerebáková, v. r.
overovateľka

Jozef Peniak, v. r.
overovateľ

Ing. Marián Javorka, v. r.
starosta obce

