OBEC LIKAVKA
Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke
dňa 20.06.2018
Starosta obce
Hlavný kontrolór obce

Ing. Marián Javorka
Mgr. Janka Pavlíková - ospravedlnená

Prítomní poslanci OZ: Miroslav Brtko, Mgr. Peter Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal
Švento
Ospravedlnená poslankyňa: Mária Mravcová
Prizvaná: Mgr. Irena Marošová – ref. OcÚ
Návrh programu rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie, určenie
zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva
2. Kontrola uznesení
3. Prevod obecného majetku
4. Schválenie počtu poslancov Obce Likavka pre volebné obdobie 2018-2022
5. Určenie volebných obvodov v obci Likavka pre voľby do orgánov samosprávy obcí
v roku 2018
6. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Likavka pre volebné obdobie 20182022
7. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2018
8. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.4.2018 do 12.6.2018
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
10. Informácie starostu obce
11. Interpelácie poslancov
12. Diskusia
13. Záver
K bodu č. 1: Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Marián Javorka. Privítal
prítomných a konštatoval, že rokovanie OZ v 7. volebnom období bolo riadne a včas zvolané
v zmysle § 13 odst. 4/ písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, je uznášania schopné, nakoľko je prítomná nadpolovičná
väčšina poslancov. Starosta obce navrhol Ing. Michala Šventa za predsedu návrhovej komisie,
p. Miroslava Brtka a p. Mariána Mliečka za členov návrhovej komisie. Starosta obce otvoril
diskusiu k predloženému návrhu. Bez diskusie. Hlasovanie: 8-0-0.
Za overovateľov zápisnice navrhol Ing. Editu Homolovú a Mgr. Petra Brtka. Starosta obce
otvoril diskusiu. Bez diskusie. Hlasovanie: 8-0-0.
Starosta obce navrhol za zapisovateľku Mgr. Irenu Marošovú – ref. OcÚ. Starosta obce
otvoril diskusiu k predloženému návrhu. Bez diskusie. Hlasovanie: 8-0-0.
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Starosta obce otvoril diskusiu k návrhu programu rokovania.Bez diskusie. Hlasovanie: 8-0-0.
Návrhy uznesení predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 287/2018-7 a). Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 287/2018-7 b). Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 287/2018-7 c). Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 2: Kontrola uznesení
Z dôvodu neprítomnosti hlavnej kontrolórky s kontrolou uznesení zo zasadnutí OZ oboznámil
prítomných starosta obce. Z písomnej správy hlavnej kontrolórky konštatoval, že od začiatku
nového volebného obdobia bolo doposiaľ prijatých 286 uznesení obecného zastupiteľstva.
Z uvedených uznesení vyplývajú nasledovné odporúčania:
Uznesenie č. 276/2018-7 bod b) – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo odporúča
Obecnému úradu v Likavke požiadať kompetentné orgány v odbore cestnej dopravy
o stanovisko k požadovanému prenájmu. Termín nebol stanovený.
Uznesenie č. 277/2018-7 bod d) – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo odporúča
Obecnému úradu v Likavke začať proces komplexného riešenia parkovania na ul. J. Kačku,
v lokalite medzi štátnou cestou a železničným priecestím. Termín nebol stanovený.
Starosta obce predložil poslancom návrhy projektov dopravných značení k Uzneseniam OZ č.
276/2018-7 bod b) a č. 277/2018-7 bod d), s podrobným vysvetlením a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanci diskutovali o predmetných uzneseniach a predložených návrhoch projektov bez
pripomienok.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 288/2018-7. Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 3: Prevod obecného majetku
Predkladateľ: Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou žiadateľa: Slovenský
poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Likavka - Choč, 034 95 Likavka, ktorý žiada
o prenájom časti nebytových priestorov o výmere 21,87 m2 v budove bývalej Reštaurácie
v Likavke s. č. 1000, evidovanej na parcele CKN č. 946/3, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 1167 vedenom Okresným úradom
Ružomberok, katastrálnym odborom, na vybudovanie centrálneho chladiarenského zariadenia
na uskladnenie a spracovanie ulovenej zveriny v k. ú. Likavka, kde bude zároveň vykonávaný
odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie. Ďalej uviedol, že predmetom rokovania tejto žiadosti
je schválenie dočasnej prebytočnosti a spôsob prenájmu obecného majetku.
Starosta otvoril diskusiu.
Diskusia:
Informácie starostu doplnili poslanci p. D. Krížo a MVDr. V. Hatala.
Ing. M. Švento sa pýtal na určenie poplatkov za spotrebovanú elektrickú energiu.
Starosta obce odpovedal, že poplatok bude stanovený paušálne, alebo bude zabezpečené
podružné meranie.
MVDr. V. Hatala sa pýtal, či žiadateľ bude prenajaté priestory využívať len pre svoje potreby,
alebo bude poskytovať uvedené služby aj iným subjektom.
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Starosta obce odpovedal, že prenájom bude slúžiť len pre potreby žiadateľa.
Návrhy uznesení predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 289/2018-7 a). Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 289/2018-7 b). Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 4: Schválenie počtu poslancov Obce Likavka pre volebné obdobie 2018-2022
Predkladateľ: starosta obce uviedol, že v zmysle § 11 odst. 3 písm. e) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, pred voľbami do orgánov samosprávy obcí je potrebné určiť počet
poslancov na celé nasledujúce volebné obdobie. Pre obce s počtom obyvateľov od 3 001 do 5
000 môže byť v obecnom zastupiteľstve zvolených 9 až 11 poslancov.
Starosta otvoril diskusiu.
Diskusia:
Ing. M. Švento za finančnú komisiu navrhol určiť 9 poslancov. Poslanci zhodne v diskusii
vyjadrili podporu uvedenému návrhu.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 290/2018-7. Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 5: Určenie volebných obvodov v obci Likavka pre voľby do orgánov samosprávy
obcí
Predkladateľ: Starosta obce oboznámil prítomných so zákonnou podmienkou určenia
volebných obvodov pre voľbu poslancov obecného zastupiteľstva v súvislosti s konaním
volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018. Ďalej uviedol, že v zmysle zákona č.
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v obci, v ktorej sa má zvoliť menej
ako 12 poslancov obecného zastupiteľstva sa môže utvoril jeden volebný obvod. Starosta obce
otvoril diskusiu.
Diskusia:
Ing. M. Švento za finančnú komisiu odporučil určiť jeden volebný obvod pre celú obec
Likavka. Prítomní poslanci uvedený návrh v diskusii podporili.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 291/2018-7. Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 6: Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Likavka pre volebné obdobie
2018-2022
Predkladateľ: Starosta obce uviedol, že obecné zastupiteľstvo najneskôr 90 dní pred voľbami
musí určiť rozsah výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie (2018-2022).
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Ing. M. Švento za finančnú komisiu odporučil určiť pre nasledujúce volebné obdobie plný
úväzok na výkon funkcie starostu obce Likavka. Poslanci uvedený návrh v diskusii podporili.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 292/2018-7. Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
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K bodu č. 7: Zmena rozpočtu obce na rok 2018
Predkladateľ: starosta obce podrobne vysvetlil jednotlivé položky rozpočtových opatrení č.
7,8/2018 (príloha zápisnice) a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Ing. M. Švento komentoval jednotlivé rozpočtové zmeny bez zásadných pripomienok a
odporučil aj za finančnú komisiu rozpočtové opatrenie č. 8 schváliť. Ďalej sa pýtal na dôvod
chýbajúcej investičnej akcie – Výstavba chodníka ku škole, v predložených rozpočtových
opatreniach.
Starosta obce odpovedal, že v rezervnom fonde obce zostali finančné prostriedky na projekty,
ktoré doposiaľ neboli vyhodnotené a ktoré by obec v prípade ich schválenia mala
spolufinancovať. Ďalej uviedol, ak niektorý z podaných projektov nebude úspešný, finančné
prostriedky môžu byť v tomto roku použité na vybudovanie chodníka ku škole.
Mgr. P. Brtko k finančnej požiadavke na vybudovanie kamerovému systému v areáli
základnej školy uviedol, že z troch predložených ponúk je potrebné vybrať takú, ktorá
zabezpečí kvalitný kamerový záznam aj v noci.
Starosta odpovedal, že problém s kvalitou záznamu nastáva pri nedostatočnom umiestnení
verejného svetelného zdroja voči kamere, ktorý je podmienkou kvalitného kamerového
záznamu.
Poslanec M. Mliečko sa pýtal na využitie kamerových záznamov v obci.
Starosta odpovedal, že v minulosti polícia požiadala o záznam z kamerových systémov, ale
obci nebolo oznámené, či záznam pomohol k odhaleniu trestnej činnosti. Ďalej uviedol, že
nedávno došlo na multifunkčnom ihrisku k odcudzeniu mobilu a práve vďaka kamerovému
systému sa podarilo páchateľa usvedčiť.
MVDr. V. Hatala sa pýtal na umiestnenie kamier v areáli školy.
Starosta odpovedal, že všetky kritické miesta budú pokryté kamerovým systémom.
Poslanci ďalej diskutovali o predložených rozpočtových opatreniach bez pripomienok.
Návrhy uznesení predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 293/2018-7 a). Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 293/2018-7 b). Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 8: Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.4.2018 do 12.6.2018
Starosta obce v neprítomnosti hlavnej kontrolórky uviedol, že písomná správa o výsledkoch
kontroly za obdobie od 1.4.2018 do 12.6.2018 bola doručená poslancom v materiáloch
k dnešnému zasadnutiu. Za uvedené obdobie boli vykonané nasledovné kontroly:
- Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2017 na Obecnom úrade v Likavke
- Kontrola čerpania verejných prostriedkov vo výdavkovej časti programového rozpočtu
s názvom programu: 11 KULTÚRA
- Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných
noriem obce v oblasti použitia dotácií z rozpočtu obce u vybraných subjektov, ktorým boli
dotácie poskytnuté v roku 2017
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Starosta obce sa vyjadril k jednotlivým nedostatkom a opatreniam, ktoré hlavná kontrolórka
v správe uviedla.
Ku kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2017 na Obecnom úrade uviedol, že
v priebehu roka sa vybavovala „Petícia – Zastavme hazard!“, pri ktorej neboli dodržané
zákonom stanovené lehoty vybavenia, ale vzhľadom na jej závažnosť to nebolo možné.
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Ku kontrole čerpania verejných prostriedkov vo výdavkovej časti programového rozpočtu
s názvom programu 11 KULTÚRA starosta obce konštatoval, že v priebehu kalendárneho
roka 2017 boli v tomto programe navýšené výdavky zo sumy 39200 € na sumu 43000 €, ale
skutočne vyčerpaných financií za rok 2017 bolo 40734,94 €. Ďalej poznamenal, že v správe
hlavná kontrolórka vyjadrila svoj názor, že v danom prípade verejné financie boli využité
nehospodárne a neefektívne. K uvedenej kontrole ďalej povedal, že na základe upozornenia
hlavnej kontrolórky prevádzkovanie predajných stánkov obcou na kultúrno-spoločenských
akciách, z ktorého v minulosti absentovalo vyúčtovanie, bolo v tomto roku zrušené.
Ku kontrole dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov
a interných noriem obce v oblasti použitia dotácií z rozpočtu obce u vybraných subjektov,
ktorým boli dotácie poskytnuté v roku 2017, hlavná kontrolórka v správe uviedla, že OŠK
Likavka, eRKO a Meteníci Likavka, nepredložili vyúčtovanie dotácie v stanovenom termíne.
Starosta obce uviedol, že uvedené vyúčtovania, boli oneskorene zaregistrované
v registratúrnom systéme, z dôvodu dovoleniek zamestnancov. K vyúčtovaniu dotácie OŠK
Likavka poznamenal, že bude pripravená správa, kde budú zdôvodnené nedostatky, ktoré sú
v správe z kontroly uvedené a táto správa bude predložená aj poslancom obecného
zastupiteľstva.
Starosta obce v závere uviedol, že s navrhnutými opatreniami hlavnej kontrolórky sa
stotožňuje.
Ing. M. Švento za finančnú komisiu uviedol, že vybavovanie sťažností a petícií je legislatívne
veľmi náročná oblasť a v tejto súvislosti odporučil, aby starosta obce poveril hlavnú
kontrolórku poskytovaním súčinnosti zamestnancom pri vybavovaní sťažností a petícií, čo sa
týka administratívnych postupov vybavenia. Ďalej odporučil, aby súčasťou správy o výsledku
kontrol bolo aj vyjadrenie kontrolovaného subjektu. Ku kontrole čerpania financií v programe
Kultúra Ing. M. Švento uviedol, že podľa správy hlavnej kontrolórky výdavky na kultúrne
podujatia boli vynakladané v súlade so schváleným rozpočtom, ktorý nebol prekročený
a konštatovanie hlavnej kontrolórky o nehospodárnom využití finančných prostriedkov nie je
v správe o výsledku kontroly zdôvodnené.
Ku kontrole dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov
a interných noriem obce v oblasti použitia dotácií z rozpočtu obce u vybraných subjektov,
ktorým boli dotácie poskytnuté v roku 2017 konštatoval, že je potrebné dôsledne dodržiavať
zmluvné termíny, nakoľko sa jedná o verejné financie. Starostovi obce odporučil vyriešiť
v OŠK personálne otázky týkajúce sa účtovania finančných prostriedkov.
V závere poslanec Ing. M. Švento povedal, že sa stotožňuje s navrhnutými opatreniami
hlavnej kontrolórky, s výnimkou vypracovania internej smernice OŠK Likavka, nakoľko
použitie dotácie je postačujúce definovať v zmluve o poskytnutí dotácie.
Poslanci sa v následnej diskusii stotožnili s podnetmi a konštatovaním poslanca Ing. Šventa.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 294/2018-7. Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 9: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok roka 2018 bol poslancom doručený
v materiáloch k rokovaniu a na úradnej tabuli bol zverejnený dňa 4.6.2018.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 295/2018-7. Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
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K bodu č. 10: Informácie starostu obce
- zmluva o nájme nebytových priestorov na miestnosť bývalej predajne potravín na prízemí
bývalej reštaurácie bude zo strany prenajímateľa podpísaná pravdepodobne k 1.8.2018,
závisí to od schválenia a uvedenia priestorov do prevádzky príslušnými inštitúciami
- starosta obce dal vypracovať odhad na vybudovanie asfaltového koberca na ulici Pod
Paračkou bez riešenia odvodu dažďovej vody. Tento predstavuje sumu 13.000,- €.
Rekonštrukcia asfaltového povrchu Moyzesovej ulice vrátane frézovania potrebných
úsekov predstavuje sumu 20.000,- €
- ohľadom likvidácie dlhodobo odstaveného osobného automobilu pri Senirese sa starosta
obce obráti na správcu komunikácie
- starosta obce vykonal obhliadku miesta na úpätí kopca Mních nad pekárňou, ktoré je
využívané na stretávanie skupín mladých ľudí. Z tejto činnosti na ňom vznikajú odpady
a dochádza k narúšaniu verejného poriadku. Lokalita bude vyčistená od odpadu, táborisko
bude zlikvidované
- obec podala v horizonte posledných dvoch mesiacov žiadosť o dotáciu na školskú
športovú olympiádu (bude podporená sumou 500,- €), žiadosť o spolufinancovanie
projektu vypracovania svetelno-technickej štúdie sústavy verejného osvetlenia obce
a súvisiacej stavebnej dokumentácie vo výške 8.000,- € a žiadosť o zriadenie verejnej WIFI zóny v priestoroch obecného úradu. Výzva na zriadenie WI-FI zóny bola následne
z technických dôvodov zrušená samotným predkladateľom. Obec bola vyzvaná na
doplnenie formálnych nedostatkov k žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
zakúpenie elektromobilu
- starosta obce začal rokovanie ohľadom prípravy procesu jednoduchých pozemkových
úprav v lokalite južne od cintorína o výmere zhruba 5 hektárov
- v súčasnosti prebiehajú procesy verejného obstarávania na dodanie služby zberu a odvozu
zmesového komunálneho odpadu, na vybudovanie chodníka ku škole a na rekonštrukciu a
dobudovanie miestnej komunikácie na ul. Pod hradom. Tu už predbehol prieskum na
určenie predpokladanej hodnoty zákazky, ktorá je niečo nad 170.000,- €
- projektová dokumentácia na rekonštrukciu asfaltového povrchu s vybudovaním chodníka
na ulici D. Kráľovenskej bude vypracovaná do konca júna. Predbežné rozpočtové náklady
predstavujú sumu 90.000,- €.
Bilancia spoločenských podujatí:
- 26.4.2018 – rokovanie regionálneho združenia ZMOS-u v Hubovej za účasti výkonného
podpredsedu Milana Mušku. Diskutovalo sa o všetkých aktuálnych témach v komunálnej
politike
- 2.5.2018 – výberové konanie na funkciou riaditeľa ZŠ s MŠ Likavka. Za riaditeľa školy
bol opätovne zvolený Mgr. Ľuboš Birtus
- 2.5.2018 – rokovanie na MsÚ v Ružomberku ohľadom stavu prác na diaľnici D1. Postup
prác je pozastavený z dôvodu prerokovania rozporu podaného voči správe o hodnotení
vplyvov na životné prostredia zo strany lokálnych aktivistov a záujmových združení
- 3.5.2018 – v areáli OŠK sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Mladý záchranár. Družstvo
z Likavky postúpilo na krajské kolo, kde skončilo na 13. mieste
- 4.5.2018 – v zasadacej miestnosti Hasičskej zbrojnice Likavka sa konalo pracovné
rokovanie členov Miestnej akčnej skupiny Dolný Liptov, na ktorom bol predstavený
očakávaný harmonogram výziev na podávanie investičných projektov. Obec Likavka by
sa mala na základe prerozdeľovacieho kľúča uchádzať o sumu 52.800,- €
- 10.5.2018 – stretnutie výboru jednoduchých pozemkových úprav Paračka za účelom
prerokovania pripomienok dotknutých subjektov k návrhu funkčného usporiadania územia
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14.5.2018 – prezentácia spoločnosti Lightech na Obecnom úrade Likavka na tému
vypracovania komplexného projektu modernizácie systému verejného osvetlenia obce
14.5.2018 – stretnutie komisie na ochranu verejného poriadku a kultúrno-školskej
a športovej komisie v areáli školy za účelom prijatia opatrení na elimináciu stupňujúcich
sa prejavov vandalizmu v areáli školy. Starosta obce následne rozšíril predmet zmluvného
poistenia na vandalizmus, neoprávnené vniknutie a rozbíjanie okien na budovy ZŠ s MŠ
15.5.2018 – oslava dňa matiek v KD Likavka
16.5.2018 – verejný hovor s obyvateľmi ulice D. Kráľovenskej ohľadom prerokovania
zámeru rekonštrukcie miestnej komunikácie a dobudovania chodníka ku kaplnke
17.5.2018 – účasť starostu obce na Environmentálnom dni spoločnosti Mondi SCP
v Hoteli Kultúra v Ružomberku
19.5.2018 – na ihrisku pri hasičskej zbrojnici v Likavke sa konalo okresné kolo hasičskej
súťaže PLAMEŇ, v kategórii chlapcov i dievčat zvíťazili likavské družstvá a postúpili na
krajskú súťaž
20.5.2018 – 2. ročník organového memoriálu Leopolda Šidu v kostole sv. Juraja
v Likavke
22.5.2018 – konal sa prvý ročník školskej športovej olympiády v areáli našej ZŠ s MŠ
24.5.2018 – prebehlo tretie a zároveň posledné stretnutie k vypracovaniu komunitného
plánu sociálnych služieb Obce Likavka
31.5.2018 – obec zorganizovala program ku dňu detí v KD Likavka
1.6.2018 – starosta obce sa zúčastnil na oslavách dňa detí v ZŠ S MŠ Likavka
3.6.2018 – účasť starostu obce na podujatí bicykluje celá rodina v Liptovských Revúcach
5.6.2018 – pracovná cesta do Hlučína pri príležitosti konania športových hier družobných
škôl
6.6.2018 – účasť na pracovnom stretnutí k príprave projektu cyklomagistrály naprieč
Žilinským krajom
8. a 9.6.2018 – stretnutie s delegáciou partnerského mesta Slatiňany v Part. Lupči a na
obecnom úrade Likavka
9.6.2018 – 3. ročník hokejbalového turnaja Likavka cup
11.6.2018 – účasť starostu obce na valnom zhromaždení vodárenskej spoločnosti
Ružomberok – schválenie účtovnej závierky za rok 2017 a určenie audítora
11.6.2018 – nahrávanie rozhlasovej pozvánky na 43. ročník detského folklórneho festivalu
v Rádiu Regina Banská Bystrica
13.6.2018 – účasť starostu obce na zakladajúcej schôdzi základnej organizácie
Slovenského zväzu záhradkárov Likavka
13.6.2018 – ohlásená kontrola Najvyššieho kontrolného úradu za účelom výkonu kontroly
v oblasti obnovy a modernizácie verejného osvetlenia miest a obcí z pohľadu výkonnosti
15.6.2018 – zastávka účastníkov tradičnej cyklojazdy Via Magna na Obecnom úrade
Likavka
17.6.2018 - 43. ročník detského folklórneho festivalu
19.6.2018 – verejný hovor s obyvateľmi dotknutými potenciálnou výstavbou miestnej
komunikácie od hasičskej zbrojnice s napojením na ulicu ČSA a predstavenie tohto
zámeru

Bilancia aktivít:
- v areáli školy bola realizovaná náhradná výsadba za vypílené ihličnany. Vysadených bolo
20 ks javora horského
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v areáli OŠK brigádnicky zrekonštruovali tenisové kurty a dodávateľsky vykonali úpravu
uskladnenej zeminy
prebehlo kompletné pokosenie cintorína, vyvezenie odpadu z neho a štiepkovanie
zeleného odpadu nazbieraného za posledné dva mesiace
zamestnanci obce vykonali kompletnú prípravu areálu OŠK a očistu miestnych
komunikácií z dôvodu usporiadania folklórneho festivalu
prispôsobili tiež odvodňovací kanál pred zadným vchodom do kultúrneho domu a upravili
súvisiacu spevnenú plochu na rozšírenie parkovania v tomto úseku
doplnili lavičku pri dome smútku a osadili lavičky a smetné koše pri detskom ihrisku
v areáli ZŠ s MŠ
v spolupráci s dodávateľskou firmou bola upravená krajnica pri RD oproti lekárni
a povyvážaná nahromadená výkopová zeminu z katastra obce
dodávateľsky bola riešená úprava reproduktorov miestneho rozhlasu
zamestnanci obce vykopali v rámci príprav na rozšírenie sietí verejného osvetlenia a
miestneho rozhlasu na ul. Pod hradom 12 sond na lokalizáciu el. vedení a inžinierských
sietí
následne sa uskutočnila dodávateľskou formou samotná realizácia rozšírenia sietí
verejného osvetlenia
obec zabezpečila informačné tabuľky na reguláciu nežiaduceho pobytu v areáli ZŠ s MŠ,
na zamedzovanie nežiaduceho odkladania odpadu v obci a reguláciu triedenia odpadov
v obci
Povodie Váhu na základe intervencie starostu obce vykonalo vyčistenie koryta
Likavčianky od naplavením v úseku cca 500 m
Zberová spoločnosť vykonala zber a odvoz elektroodpadu a ďalších zložiek nebezpečného
odpadu (žiarivky, farby, oleje, chemikálie...)
oprava výtlkov na obecných komunikáciách

V závere starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu spoluúčasť pri organizovaní 43.
ročníka detského folklórneho festivalu a pozval ich na pripravované aktivity:
- 30.6.2018 – memoriál Štefana Rišu v hasičskom športe
- 14.7.2018 – memoriál Róbka Sliackeho v dorasteneckom futbale
- 21.7.2018 – futbalový memoriál vdp. Kornela Brtku
- 39. ročník cykloturistického zrazu Okolo Liptova, ktorý sa bude konať v prvý
augustový víkend
- 24.-25.8.2018 – VI. Likavská rozlúčka s letom (vystúpia No Name, Ploštín Punk,
reper Myself, King Shaolin)
V závere starosta oboznámil poslancov s predbežným vyúčtovaním DFF.
Starosta obec otvoril diskusiu.
Diskusia:
Ing. M. Švento tlmočil požiadavku občanov ul. Hviezdoslavovej na reguláciu umiestňovania
odvodňovacích rúr pri rodinných domoch ich vlastníkmi, ktoré začínajú spôsobovať problémy
pri nadmerných zrážkach a vytápajú okolité dvory.
Starosta obce odpovedal, že uvedeným problémom sa bude potrebné zaoberať.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 296/2018-7. Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 11: Interpelácie poslancov
Interpeláciu nepredložil nikto z prítomných poslancov.
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K bodu č. 12: Diskusia
Ing. E. Homolová upozornila na množstvo mladých ľudí, ktorí sa stretávajú na Mníchu nad
pekárňou. Mgr. Brtko doplnil, že toto stretávanie je sprevádzané veľkým hlukom
a samozrejme zostáva v danom mieste značný neporiadok.
Starosta obce uviedol, že tento problém konzultoval aj s našim okrskárom a opätovne bude
žiadať políciu o častejšiu kontrolu týchto lokalít.
Ing. D. Pongráczová tlmočila požiadavku občanov na zriadenie zastávky pri zariadení
sociálnych služieb (domov dôchodcov) smer Likavka.
Starosta obce odpovedal, že uvedenú požiadavku bude konzultovať s vlastníkmi pozemkov,
konkrétne so Slovenskou správou ciest.
Poslanec D. Krížo upozornil na veľký problém s parkovaním motorových vozidiel na ulici
Moyzesovej.
Starosta obce uviedol, že zvolá hovor s občanmi tejto ulice.
Ing. M. Švento sa pochvalne vyjadril k úprave areálu obecného športového klubu a k trávnatej
ploche, opätovne upozornil na strom pri kultúrnom dome, ktorý by odporúčal odstrániť
z dôvodu bezpečnosti občanov.
Starosta obce odpovedal, že strom bude odstránený najneskôr do konca roka a k úpravám
areálu uviedol, že boli odvezené kopy zeminy, vykonané terénne úpravy a upravené tenisové
kurty.
Mgr. P. Brtko sa pýtal na možnosti rekonštrukcie kaplnky na Paračke.
Starosta obce uviedol, že kaplnka nemá žiadneho vlastníka, takže v prvom rade bude potrebné
stavbu legalizovať. Následne na tejto stavbe je potrebné riešiť statiku a vykonať rekonštrukciu
objektu.
Mgr. P. Brtko požiadal o odstránenie zeminy pri hasičskej zbrojnici.
M. Mliečko upozornil na prepadávanie krajnice na komunikácii - ul. Hollého.
Starosta obce uviedol, že sa bude danými pripomienkami zaoberať.
Ing. E. Homolová tlmočila spokojnosť mladých mamičiek s vybudovaním detského ihriska
pri škole.
Starosta obce uviedol, že v obci plánuje zriadiť aj ďalšie ihriská pre deti a ukončil diskusiu.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 297/2018-7. Hlasovanie: 8-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 13: Záver
Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 19.37 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Zapísala: Mgr. Irena Marošová, v. r.

Ing. Edita H o m o l o v á, v. r.
overovateľ

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

Mgr. Peter B r t k o, v. r.
overovateľ
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Prezenčná listina poslancov na zasadnutí OZ v Likavke

Priezvisko, meno, titul

Dátum: 20.06.2018

Brtko Miroslav

/

Brtko Peter, Mgr.

/

Hatala Vladimír, MVDr.

/

Homolová Edita, Ing.

/

Krížo Daniel

/

Mliečko Marián

/

Mravcová Mária

-

Pongráczová Daniela, Ing.

/

Švento Michal, Ing.

/

prítomný: /
ospravedlnený: -
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