Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke dňa 9. 2. 2011
Starosta obce
Ing. Marián Javorka
Hlavný kontrolór obce Likavka
JUDr. Vladimír Klukoš
Prednosta OcÚ Likavka
Ing. arch. Iveta Hatalová
Prítomní poslanci OZ: Mgr. Peter Brtko, Ing. Peter Klačko, Mgr. Vladimír Klopta, Igor
Marton, Jozef Peniak, Ing. Dušan Štefaničiak, Ing. Michal Švento, Mgr. Iveta Žerebáková,
JUDr. Jaromír Pavlík
Prizvaní: Ing. Dušan John – predseda miestnej volebnej komisie - neprítomný

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a schválenie programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba pracovných komisií – mandátová komisia a návrhová komisia
4. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva
5. Overenie platnosti voľby poslanca a zlučiteľnosti jeho funkcií
6. Kontrola uznesenia z ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva
7. Zastupovanie starostu
8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Likavka č. 1/2011 o spôsobe vykonania miestneho
referenda
9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Likavka č. 2/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2011
10. 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
11. Predaj pozemkov parc. č. KN 3-724 o výmere 0,71 m² a a parc. č. KN 3-732 o výmere 8,125 m²
v k. ú. Martinček, ktoré sú vedené v registri „E“.
12. Predaj časti pozemku parc. č. KN 6000/1, ktorá je vedená v registri „E“.
13. Vstup obce do Združenia cestovného ruchu Klaster LIPTOV
14. Prenájom budovy bývalej reštaurácie.
15. Správa kontrolóra obce z kontrolnej činnosti za rok 2010
16. Informácie starostu obce
17. Vystúpenie Ing. Jána Bednárika, zástupcu riaditeľa Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a. s.
18. Diskusia
19. Návrh uznesení
20. Záver
K bodu č. 1: Rokovanie OZ otvoril starosta obce Ing. Marián Javorka. Privítal prítomných a
konštatoval, že rokovanie OZ v 6. volebnom období bolo riadne a včas zvolané v zmysle § 13 ods.
č písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Starosta obce otvoril diskusiu k programu rokovania. Bez diskusie. OZ schválilo program
rokovania uznesením č. 1/2011.
Hlasovanie: 7–0-0
K bodu č. 2: Starosta obce navrhol za zapisovateľa Ing. arch. Ivetu Hatalovú – prednostku OcÚ
a za overovateľov zápisnice Ing. Petra Klačku a p.Igora Martona. Starosta obce otvoril diskusiu.
Bez diskusie. OZ schválilo uznesenie č. 2/2011.
Hlasovanie: 7-0-0

K bodu č. 3: Starosta obce navrhol Mgr. Ivetu Žerebákovú za predsedu mandátovej komisie a Ing.
Dušana Štefaničiaka a Ing. Michala Šventu za členov mandátovej komisie. Mgr. Petra Brtku
za predsedu návrhovej komisie a Mgr. Vladimíra Kloptu a p. Jozefa Peniaka za členov návrhovej
komisie. Starosta obce otvoril diskusiu k predloženému návrhu. Bez diskusie. OZ schválilo
uznesenie č. 3/2011.
Hlasovanie: 8-0-0
K bodu č. 4: Starosta obce odovzdal JUDr. Jaromírovi Pavlíkovi osvedčenie o zvolení za poslanca
OZ v Likavke a ho vyzval, aby zložil predpísaný sľub poslanca OZ. OZ schválilo uznesenie č.
4/2011.
Hlasovanie: 9-0-0
K bodu č. 5: Mandátová komisia overila platnosť voľby poslanca a zlučiteľnosť jeho funkcie
a podala o tom správu viď príloha. OZ prijalo uznesenie č. 5/2011.
Hlasovanie: 9-0-0
K bodu č. 6: Kontrolu uznesení z ustanovujúcej schôdze OZ vykonal hlavný kontrolór obce.
Starosta otvoril diskusiu. Bez diskusie. OZ schválilo uznesenie č. 6/2011.
Hlasovanie: 9-0-0
K bodu č. 7: Starosta obce oznámil, že zastupovaním starostu obce poveruje JUDr. Jaromíra
Pavlíka a odovzdal mu poverenie. OZ schválilo uznesenie č. 7/2011.
Hlasovanie: 9-0-0
K bodu č. 8: Starosta obce predložil návrh VZN obce Likavka č. 1/2011 o spôsobe vykonania
miestneho referenda. Starosta obce otvoril diskusiu. Bez diskusie. OZ schválilo uznesenie č.
8/2011.
Hlasovanie: 9-0-0
K bodu č. 9: Starosta obce predložil návrh VZN obce Likavka č. 2/2011 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2011. Starosta obce
otvoril diskusiu. Prednostka OcÚ uviedla, že schválenie tohto VZN vyžaduje zákon č. 596/2003 Z.
z.. OZ schválilo uznesenie č. 8/2011.
Hlasovanie: 9-0-0
K bodu č. 10: Starosta obce predniesol žiadosť Miroslava Perďocha o odkúpenie dvoch parciel,
ktoré bezprostredne susedia s jeho pozemkom a ktoré sú inak obcou nevyužiteľné vzhľadom na
výmeru a polohu. Z toho dôvodu sa navrhuje priamy predaj. Starosta obce otvoril diskusiu. Mgr.
Iveta Žerebáková žiadala, aby p. Perďoch dal vypracovať geometrický plán, ktorý presne vymedzí
výmeru parciel určených na odpredaj a aby k geometrickému zameraniu bola prizvaná stavebná
komisia. OZ schválilo uznesenie č. 10/2011.
Hlasovanie: 9-0-0
K bodu č. 11: Starosta obce predniesol žiadosť obce Martinček o odkúpenie dvoch parciel, ktoré
vlastní v k. ú. Martinček obec Likavka a spadajú po prebiehajúce pozemkové úpravy v obci
Martinček. Z dôvodu malej výmery, polohy parciel a účelu kúpy sa navrhuje priamy predaj.
Starosta obce a otvoril diskusiu. Mgr. Iveta Žerebáková uviedla, aby sa v uznesení uvádzala
celková výmera parciel a podiel, ktorý vlastní obec. OZ schválilo uznesenie č. 11/2011 písm. a)
Hlasovanie: 9-0-0
Starosta obce otvoril diskusiu k cene za predávané parcely. Mgr. Žerebáková navrhla cenu 7.- eur

za parcelu parc. č. KN 724 a 56.- eur za parcelu parc. č. KN 732. Starosta obce navrhol polovičnú
cenu. Za prvý návrh hlasovali Mgr. Peter Brtko, Mgr. Vladimír Klopta, Igor Marton, Jozef Peniak,
Ing. Dušan Štefaničiak, Mgr. Iveta Žerebáková, hlasovali proti Judr. Jaromír Pavlík, Ing. Michal
Švento, zdržal sa Ing. Peter Klačko. Keďže väčšinou prešiel prvý návrh, o druhom návrhu sa
nehlasovalo. OZ schválilo uznesenie č. 11/2011 písm. b).
Hlasovanie: 9-0-0
K bodu č. 12: Starosta obce predniesol žiadosť p. Jána Krutáka a manž. o odkúpenie parcely, ktorá
bezprostredne susedí s jeho pozemkom a ktorá je inak obcou nevyužiteľná vzhľadom na výmeru
a polohu. Z toho dôvodu sa navrhuje priamy predaj. Starosta obce otvoril diskusiu. Mgr. Iveta
Žerebáková žiadala, aby p. Kruták dal vypracovať geometrický plán, ktorý presne vymedzí výmeru
parciel určených na odpredaj a aby k geometrickému zameraniu bola prizvaná stavebná komisia.
OZ schválilo uznesenie č. 12/2011.
Hlasovanie: 9-0-0
K bodu č. 13: Starosta obce predniesol návrh na vstup obce do združenia právnických osôb Klaster
LIPTOV – združenie cestovného ruchu a otvoril diskusiu. Bez diskusie. OZ schválilo uznesenie č.
13/2011.
Hlasovanie: 9-0-0
K bodu č. 17: Starosta obce navrhol, aby bod č. 17 bol predsunutý pred bod 14, vzhľadom k tomu,
že na zastupiteľstvo sa už dostavil Ing. Ján Bednárik, výrobno-technický námestník Vodárenskej
spoločnosti Ružomberok, a. s., aby OZ informoval o zásobovaní vodou a odkanalizovaní obce
Likavka, predstavil Vodárenskú spoločnosť Ružomberok, a. s. a informoval o plánovaných
investičných akciách. V obci Likavka sa počíta s rekonštrukciou kanalizácie na ul. Pod Paračkou
a časti ul. Železničná a eurofondov. Po vystúpení Ing. Jána Bednárika starosta obce otvoril
diskusiu. JUDr. Jaromír Pavlík sa opýtal, prečo pri oprave porúch vodovodného potrubia je tak
veľa pracovníkov a či dôjde k oprave kanalizácie Pod Pračkou, ak sa nezískajú finančné
prostriedky z eurofondov. Ing. Bednárik uviedol, že minimálne pri oprave musí byť šofér, dvaja
opravári, bagrista a čo sa týka opravy kanalizácie na ul. Pod Paračkou, čaká sa na vyjadrenie
z Bruselu. Ing. Peter Klačko uviedol, že kanalizácia na ul. Železničnej nestačí pri väčšom daždi.
Starosta poďakoval Ing. Bednárikovi za vystúpenie a informoval, že na rokovaní Ružomberskej
organizácii ZMOS sa idú schvaľovať nominanti do dozornej rady a predstavenstva Vodárenskej
spoločnosti Ružomberok, a. s. a on je jeden z kandidátov. OZ schválilo uznesenie č. 14/2011.
Hlasovanie: 9-0-0
K bodu č. 14: Starosta obce podal návrh na prenájom priestorov v budove bývalej reštaurácie
prostredníctvom verejnej súťaže a otvoril diskusiu. Poslanci OZ sa priklonili k návrhu pokúsiť sa
najskôr prenajať celý objekt. Koniec diskusie. OZ schválilo uznesenie č. 15/2011.
Hlasovanie: 9-0-0
K bodu č. 15: Hlavný kontrolór obce predniesol správy o kontrolnej činnosti za rok 2010 /viď
príloha/. Starosta obce otvoril diskusiu. Poslanci OZ sa informovali, ako je to s vymáhaním
pohľadávok. Hlavný kontrolór obce uviedol, že pohľadávky sa priebežne vymáhajú. Koniec
diskusie. OZ schválilo uznesenie č. 16/2011.
Hlasovanie: 9-0-0
K bodu č. 16: Starosta obce informoval o svojich aktivitách od ostatného zasadnutia OZ. Účasť na
členskej schôdzi Klastra LIPTOV, kde tlmočil záujem obce Likavka stať sa členom združenia. Bol
podaný grantový projekt na modernizáciu a automatizáciu knižnice. Zaslanie listu na krajský

dopravný inšpektorát KR PZ prostredníctvom Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ ohľadom
riešenia problematických úsekov na ceste I/59. Pracuje sa na umiestnení autobusovej zastávky pri
Hubertuse. Vypracovaný bol projekt na Kamerový systém obce Likavka. Rokoval s policajným
okrskárom ohľadom bezpečnostnej situácie v obci Likavka. Pracovníci údržby sa venujú údržbe
a oprave techniky, opiľovaniu drevín a údržbe na obecných budovách. V servise boli Kuka-voz,
traktor a AVIA. Osadené boli 2 nové svietidlá na ul. Puškáreň a Jánovčíkova. Uskutočnil sa
divadelný ples, uvítanie detí do života, stretnutie s Keňanom Adamom Masavom, ktorý prezentoval
dielo Dobrá novina a poďakoval za podporu aj našim občanom. Absolvoval stretnutie s riaditeľkou
Liptovského kultúrneho strediska ohľadom príprav na Celeslovenskú prehliadku detských
folklórnych súborov a detský folklórny festival. Mal stretnutie s riaditeľkou pobočky Dexia banka
Slovensko a. s. a s jej oblastným manažérom a s riaditeľkou pobočky OTP banka, a. s.. Absolvoval
stretnutie so zástupcami Povodia Váhu ohľadom úpravy koryta potoku Likavčianka na ul.
Mikuštiakovej a údržby pobrežných porastov. Navštívil riaditeľku LIKAVY – zariadenia pre
seniorov a domova sociálnych služieb. Bol zaslaný list na MDVa RR, Národnú diaľničnú
spoločnosť, Slovenskú správu ciest a Verejného ochrancu práv ohľadom cestnej premávky na
štátnej ceste I/59, ktorý iniciovali občania z ul. J. Hollého. Starosta obce otvoril diskusiu. Ing.
Michal Švento uviedol, že občania z ul. Mikuštiakovej boli aj za ním ohľadne havarijného stavu
koryta potoka Likavčianka. OZ schválilo uznesenie č. 17/2011.
Hlasovanie: 9-0-0
K bodu č. 18: Starosta obce otvoril všeobecnú diskusiu.
Hlavný kontrolór obce oznámil, že k 28.2.2011 končí pracovný pomer s obcou z dôvodu, že ako
predčasný dôchodca nemôže mať súbeh dôchodku a pracovného pomeru.
P. Igor Marton sa informoval ohľadom financovania DFF a žiadal osadenie informačných tabúľ na
cintoríne. Prednostka OcÚ uviedla, že tohto roku Žilinský samosprávny kraj nevypísal grant na
podobné akcie ako je DFF. Liptovské kultúrne stredisko bude žiadať finančné prostriedky na
Celoslovenskú prehliadku detských folklórnych súborov z grantu od Ministerstva kultúry SR.
JUDr. Jaromír Pavlík uviedol, že by bolo potrebné urobiť personálny audit.
Ing. Dušan Štefaničiak žiadal zrekapitulovať investičné akcie, ktoré by sa mali robiť v tomto roku.
Ing. Michal Švento navrhol, aby vo výbore OŠK boli aj zástupcovia OZ prípadne starosta obce.
Mgr. Peter Brtko informoval o činnosti dobrovoľného hasičského zboru.
P. Jozef Peniak žiadal opraviť autobusové zastávky a informoval, že v obci v súčasnosti nepracuje
detský folklórny súbor, nakoľko sa prihlásilo málo detí. PaedDr. Peniaková sa pokúsi ho oživiť.
Ing. Peter Klačko upozornil na zlý technický stav volejbalového ihriska a na potrebu vypracovať
štatút používania tenisových kurtov.
Starosta ukončil diskusiu. OZ schválilo uznesenie č. 18/2011.
Hlasovanie: 9-0-0
K bodu č. 19: Uznesenia OZ boli schvaľované priebežne.
K bodu č. 20: Starosta obce ukončil rokovanie OZ a poďakoval prítomným za účasť.

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

Ing.Peter Klačko, v. r.
overovateľ

Igor Marton, v. r.
overovateľ

Ing. Marián Javorka, v. r.
starosta obce

