OBEC LIKAVKA
Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke
dňa 16.11.2021
Starosta obce
Hlavný kontrolór obce

Ing. Marián Javorka
Mgr. Janka Pavlíková

Prítomní poslanci OZ: Ing. Renát Haluška, PhD., Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento
Ospravedlnený: MVDr. Vladimír Hatala
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. Poskytnutie finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí na rok 2021
4. Poskytnutie finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí na rok 2022
5. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2021
6. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.09.2021 do
01.11.2021
7. Zmena zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Likavka
8. Informácie starostu obce
9. Interpelácie poslancov
10. Rôzne
11. 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 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 určil za zapisovateľku Mgr. Máriu Slašťanovú – ref. OcÚ. Za overovateľov
zápisnice určil poslancov p. Daniela Kríža a p. Jozefa Nemčeka.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 285/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke;
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Likavke dňa 16.11.2021
Overovatelia: Daniel Krížo, Jozef Nemček
Strana 1 z 16

Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián
Mliečko, 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., Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián
Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
c) berie na vedomie
určenie zapisovateľky Mgr. Márie Slašťanovej
a overovateľov zápisnice p. Daniela Kríža a p. Jozefa Nemčeka.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián
Mliečko, 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 284 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 realizuje znaleckú činnosť. V súčasnej dobe
je znalecký posudok v štádiu ukončenia. Po doručení znaleckého posudku na obecný úrad bude
konanie pokračovať podaním návrhu na okresný súd.
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. Správu o prijatých opatreniach predloží starosta obce na
zasadnutí OZ.
Uznesenie č. 260/2021-8 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom
oporných bodov obecného rozhlasu spoločnosti UPC BRADBAND SLOVAKIA s.r.o. Bratislava
a to od 1.7.2021. Starosta obce pripravil návrh zmluvy v zmysle uznesenia OZ, ktorý následne
zaslal budúcemu nájomcovi, avšak do dnešného dňa zo strany budúceho nájomcu nedošlo
k podpisu návrhu zmluvy. Dňa 17.9.2021 budúci nájomca navrhol novú ponuku riešenia nájmu.
Starosta obce vyvolal s budúcim nájomcom nové rokovanie z dôvodu zachovania platného
uznesenia OZ.
Uznesenie č. 275/2021-8 bod b) a c) – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo schválilo
prenájom časti pozemku spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o. Bratislava. Zmluva o nájme bola
podpísaná a zverejnená na webovom sídle obce dňa 08.10.2021.
Uznesenie č. 282/2021-8 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 3
k Zmluve o spolupráci so spoločnosťou ATM Point s.r.o. Banská Bystrica. Dodatok č. 3
k Zmluve o spolupráci bol podpísaný a zverejnený na webovom sídle obce dňa 20.10.2021.
Starosta obce poďakoval hlavnej kontrolórke obce a v súvislosti s Uznesením č. 203/2020-8
predložil prítomným poslancom Správu o prijatých opatreniach. K ostatným uzneseniam podal
niekoľko doplňujúcich informácií a otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
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Uznesenie č. 286/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
informácie o plnení uznesení obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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: Poskytnutie finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí na rok 2021
Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom žiadosti o poskytnutie finančných
prostriedkov na záujmové vzdelávanie na rok 2021, stručne predstavil genézu poskytovania
finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie za posledné roky a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že finančná komisia sa zaoberala uvedenými žiadosťami
a navrhla sumu 5,-€/mesiac/dieťa pre rok 2021.
Ostatní poslanci súhlasili s predloženým návrhom.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 287/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) schvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov v zmysle ustanovení § 6 ods. 12 písm. d) zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
pre Kongregáciu Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok ako zriaďovateľa Centra
voľného času, ktoré je súčasťou Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku, na záujmové
vzdelávanie na obdobie september až december 2021 vo výške 5,-€/mesiac/dieťa, pre deti vo
veku 5 až 15 rokov s trvalým pobytom v obci Likavka;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián
Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) schvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov v zmysle ustanovení § 6 ods. 12 písm. d) zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
pre OZ HAPPY MOMENTS ako zriaďovateľa Súkromného centra voľného času, Štiavnická
cesta 80, Ružomberok, na záujmové vzdelávanie na obdobie september až december 2021 vo
výške 5,-€/mesiac/dieťa, pre deti vo veku 5 až 15 rokov s trvalým pobytom v obci Likavka;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián
Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
c) schvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov pre Základnú školu s materskou školou Likavka, na
mimoškolské záujmové vzdelávanie na obdobie september až december 2021 vo výške 5,€/mesiac/dieťa, pre deti vo veku 5 až 15 rokov s trvalým pobytom v obci Likavka;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián
Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
d) schvaľuje
prerozdelenie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie vo výške 5,-€/mesiac/dieťa,
pre deti vo veku 5 až 15 rokov s trvalým pobytom v obci Likavka, v prípade, že dieťa
navštevuje záujmové vzdelávanie u viacerých poskytovateľov súčasne, poskytne každému
poskytovateľovi záujmového vzdelávania pomernú rovnakú časť týchto finančných
prostriedkov podľa počtu navštevovaných zariadení k dátumu 15.9. kalendárneho roka.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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. 4: Poskytnutie finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí na rok 2022
Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom žiadosti o poskytnutie finančných
prostriedkov na záujmové vzdelávanie na rok 2022, kde žiadosť podalo spolu 5 subjektov.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento tlmočil názor finančnej komisie, ktorá na základe predpokladu
vyšších podielových daní na rok 2022, ktoré obec dostane na záujmové vzdelávanie navrhla
sumu 6,-€/mesiac/dieťa.
Poslanec Igor Marton sa opýtal, či niekto kontroluje dochádzku detí.
Poslanec Ing. Michal Švento odpovedal, že kontrolór má nárok na vyžiadanie si dochádzky.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 288/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) schvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov v zmysle ustanovení § 6 ods. 12 písm. d) zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
pre Kongregáciu Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok ako zriaďovateľa Centra
voľného času, ktoré je súčasťou Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku, na záujmové
vzdelávanie na rok 2022 vo výške 6,-€/mesiac/dieťa, pre deti vo veku 5 až 15 rokov s trvalým
pobytom v obci Likavka;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián
Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) schvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov v zmysle ustanovení § 6 ods. 12 písm. d) zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
pre OZ HAPPY MOMENTS ako zriaďovateľa Súkromného centra voľného času, Štiavnická
cesta 80, Ružomberok, na záujmové vzdelávanie na rok 2022 vo výške 6,-€/mesiac/dieťa, pre
deti vo veku 5 až 15 rokov s trvalým pobytom v obci Likavka;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián
Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
c) schvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov v zmysle ustanovení § 6 ods. 12 písm. d) zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
pre Centrum voľného času ELÁN v Ružomberku, na záujmové vzdelávanie na rok 2022 vo
výške 6,-€/dieťa, pre deti vo veku 5 až 15 rokov s trvalým pobytom v obci Likavka;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián
Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
d) schvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov v zmysle ustanovení § 6 ods. 12 písm. d) zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
pre Centrum voľného času ako súčasť Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku, na záujmové
vzdelávanie na rok 2022 vo výške 6,-€/dieťa, pre deti vo veku 5 až 15 rokov s trvalým pobytom
v obci Likavka;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián
Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
e) schvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov pre Základnú školu s materskou školou Likavka, na
mimoškolské záujmové vzdelávanie na rok 2022 vo výške 6,-€/mesiac/dieťa, pre deti vo veku
5 až 15 rokov s trvalým pobytom v obci Likavka;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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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f) schvaľuje
prerozdelenie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie vo výške 6,-€/mesiac/dieťa,
pre deti vo veku 5 až 15 rokov s trvalým pobytom v obci Likavka, v prípade, že dieťa
navštevuje záujmové vzdelávanie u viacerých poskytovateľov súčasne, poskytne každému
poskytovateľovi záujmového vzdelávania pomernú rovnakú časť týchto finančných
prostriedkov podľa počtu navštevovaných zariadení k dátumu 15.9. kalendárneho roka.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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: Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2021
Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o predložených rozpočtových
opatreniach č. 14, 15 a 16/2021 (príloha zápisnice), ktoré boli vypracované z dôvodu
skutkového stavu a nevyhnutných potrieb obce a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento aj za finančnú komisiu v súvislosti s potrebou opravy kotla v ZŠ
s MŠ Likavka uviedol, že takúto opravu by si v budúcnosti už mala hradiť škola sama, nakoľko
dostáva od štátu finančné prostriedky na údržbu majetku. Problémom je to, že kotol by mal byť
v správe školy. Poslanec Švento vzhľadom na akútnu potrebu opravy kotla uviedol, že bude
hlasovať za schválenie zmeny rozpočtu uvedeným rozpočtovým opatrením, ale do budúcna sa
to bude musieť zmeniť.
Starosta obce uviedol, že názor poslanca Ing. Michala Šventa je oprávnený a špecifikoval
predmet poruchy kotla.
Poslanec Igor Marton súhlasil s názorom Ing. Michala Šventa, a uviedol, že treba nájsť mieru
vo forme finančného prispievania na školu.
Starosta obce doplnil, že riaditeľa základnej školy už vyzýval, aby prevzal školské budovy pod
správu školy, problémom je ale budova skládky pilín, ktorá nespĺňa základné bezpečnostné
predpisy.
Ing. Michal Švento v tom prípade navrhol, aby sa pod správu školy dali všetky budovy, okrem
skládky pilín.
Poslanec Adrián Solár uviedol, že podľa jeho názoru bol spomínaný kotol dosť drahý na to, že
treba každý rok dávať peniaze na jeho opravu a doplnil, že cenová ponuka na opravu kotla sa
mu zdá nejasná, na to že je tam taká pomerne vysoká suma.
Starosta obce odpovedal, že oslovil ešte jeden subjekt a čaká na jeho cenovú ponuku.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 289/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) prerokovalo
zmenu rozpočtu obce na rok 2021 rozpočtovým opatrením č.14/2021, č.15/2021, č. 16/2021;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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. 14/2021, č.15/2021;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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. 16/2021.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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: Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.09.2021 do
01.11.2021
Predkladateľ: Mgr. Janka Pavlíková – hlavná kontrolórka obce podala v správe informácie
o kontrolovanom subjekte – Obecný úrad Likavka, kde bola za sledované obdobie vykonaná
jedna kontrola v súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2021:
Kontrola stavu a vymáhania pohľadávok za rok 2020.
Kontrolné zistenia:
- Obec ako správca dane pri vymáhaní daňových nedoplatkov nepostupovala v zmysle zákona
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
- Pri pohľadávke dlžníka Piotr Wojciech Glut mala obec pristúpiť k vymáhaniu pohľadávky
už v septembri 2011. Od roku 2011 do 2018 nie je v spise žiadny záznam preukazujúci, že by
boli v danej veci vykonané úkony smerujúce k vymáhaniu pohľadávky. Uvedeným konaním
došlo k porušeniu ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a ustanovenia
§ 14 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Likavka.
Starosta obce poďakoval hlavnej kontrolórke obce a doplnil, že v stave vymáhania pohľadávok
sa značne pokročilo, kde jednou z účinných metód bolo aj zavedenie splátkového kalendára.
K pohľadávke dlžníka Pitor Wojciecha Gluta sa čaká na vyjadrenie z advokátskej kancelárie.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 290/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.09.2021 do 01.11.2021.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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: Zmena Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Likavka
Predkladateľ: Starosta obce predstavil prítomným návrh na zmenu Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Likavka, ktorá sa týka výšky nájomného za nebytové priestory
na základe kategorizácie budov a služieb, ktoré poskytujú jednotliví nájomcovia. Starosta obce
otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento poďakoval hlavnej kontrolórke obce za vypracovanie
predloženého návrhu a na základe diskusie v rámci finančnej komisie dal pozmeňujúci návrh,
ktorý sa týka bodu a) nebytové priestory v budove Zdravotného strediska a bodu f) nebytové
priestory bývalého Obecného úradu a navrhol zmeniť výšku nájomného v oboch bodoch z 12
na 15,-€/m2/rok. S ostatnými návrhmi sa finančná komisia stotožnila.
Starosta obce dal hlasovať o pozmeňujúcom návrhu Ing. Michala Šventa, a to konkrétne v
bodoch:
a) výška nájomného za nebytové priestory v budove Zdravotného strediska - 15,-€/m2/rok.
Hlasovanie: 8-0-0.
f) výška nájomného za nebytové priestory v budove bývalého Obecného úradu - 15,-€/m2/rok.
Hlasovanie: 8-0-0.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 291/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) schvaľuje
s účinnosťou od 1.1.2022 zmenu prílohy č. 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Likavka s názvom „Sadzobník nájomného za prenájom nebytových priestorov“ na znenie:
„Výška nájomného za prenájom nebytových priestorov v budovách, ktoré sú majetkom obce:
a) nebytové priestory v budove Zdravotného strediska ........................... 15,-€/m2/rok
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Likavke dňa 16.11.2021
Overovatelia: Daniel Krížo, Jozef Nemček
Strana 6 z 16

b) nebytové priestory v budove Stolárskej dielne ..................................... 1200,-€/rok
c) nebytové priestory v budove bývalej Reštaurácie ................................ 10,-€/m2/rok
d) nebytové priestory v budove Kultúrneho domu ................................... 10,-€/m2/rok
e) nebytové priestory v budove Strediska služieb .................................... 11,-€/m2/rok
f) nebytové priestory v budove bývalého Obecného úradu ...................... 15,-€/m2/rok
g) nebytové priestory v budove Požiarnej zbrojnice ................................. 12,-€/m2/rok
h) nebytové priestory v Dome smútku .......................................................... 900,-€/rok
i) nebytové priestory Turisticko-informačnej kancelárie .......................... 10,-€/m2/rok“;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián
Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) poveruje
starostu obce, aby zabezpečil vykonanie zmien v nájomných zmluvách v súlade so zmenou
sadzobníka nájomného za prenájom nebytových priestorov v termíne do 1.1.2022.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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 písomne (príloha zápisnice) a tieto ešte doplnil o nasledovné:
- Vyšla nová výzva na vybudovanie zberného dvora, do ktorej sa starosta navrhol zapojiť.
- 13.11.2021 sa uskutočnilo v obci roznášanie balíčkov pre jubilantov a starosta týmto
vyslovil poďakovanie všetkým zainteresovaným.
- Porucha kotla v ZŠ s MŠ Likavka má za následok prerušenie vyučovania na dva dni.
V súvislosti s ochorením COVID-19 je jedna trieda v karanténe.
- Na OcÚ sa uskutočnilo rokovanie so zástupcami Odboru správy majetku a investícií
a Odboru kultúry úradu VÚC, NDS a s dvomi poslancami VÚC, ktorého predmetom bolo
riešenie parkovania na hrad, nasvietenie hradu a odvodnenie diaľnice.
- Bola podaná žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a žiadosť o vydanie stavebného
povolenia budov plánovaného bytového domu v Likavke.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento sa vzhľadom na nového dodávateľa opýtal na cenu el. energie na
roky 2022/2023.
Starosta obce odpovedal, že o cene el. energie bude poslancov dodatočne informovať.
Poslanec Ing. Michal Švento popýtal starostu obce o bližšie informácie ohľadom situácie na
katastrálnom odbore OÚ Ružomberok po odchode odborných zamestnancov.
Starosta obce vysvetlil, že v súčasnosti na OÚ Ružomberok nemajú zamestnanca, ktorý overuje
geometrické plány, musí sa dočasne overovať v Liptovskom Mikuláši a Námestove a to má za
následok dlhú čakaciu dobu.
Poslanec Ing. Michal Švento sa opýtal, kedy bude vypracovaný rozpočet na investičné akcie:
rekonštrukcia ulice Pod Paračkou, prístavba hasičskej zbrojnice a modernizácia autobusovej
zástavky pri AGRO Milku.
Starosta obce uviedol, že spomínané investičné akcie sú už narozpočtované.
Poslanec Daniel Krížo upozornil na potrebu vyriešenia napojenia potôčika na ulici Pod hradom
do rúry pod cestou, nakoľko je rúra vychýlená z jeho pozdĺžneho profilu a pri výdatnejších
dažďoch by tam mohol nastať problém.
Poslanec Jozef Peniak upriamil pozornosť na potrebu vyčistenie koryta potoka na ul. Pod
hradom od náletových drevín.
Poslanec Daniel Krížo upozornil na potrebu zatrenia rán na stromoch po opilovaní.
Poslanec Ing. Renát Haluška, PhD. uviedol, že by bolo vhodné opíliť aj niektoré konáre stromov
na cestičke pri mlyne, nakoľko značne zatieňujú svetlo z lámp.
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Poslanci ďalej požiadali o ozrejmenie niektorých bodov v rámci informácií starostu obce, ktoré
im starosta následne bližšie vysvetlil.
Poslanci poďakovali starostovi obce za jednotlivé aktivity, ktoré sa na základe ich podnetov
z predchádzajúcich rokovaní OZ zrealizovali.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 292/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
informácie starostu obce.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., 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: Interpelácie poslancov
Interpeláciu nepredložil nikto z prítomných poslancov.
K bodu č. 10: Rôzne (Žiadosť o odpustenie nájmu)
Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom žiadosť p. Mariána Breyera
o odpustenie nájmu za užívanie priestorov Pohostinstva KELT PUB M a otvoril diskusiu.
Diskusia:
P. Róbert Breyer sa prihlásil o slovo.
Starosta obce vyzval poslancov hlasovať o umožnení vystúpiť prítomnému p. Róbertovi
Breyerovi. Hlasovanie: 8-0-0. Starosta obce dal slovo p. Róbertovi Breyerovi.
P. Róbert Breyer požiadal prítomných poslancov o odpustenie nájmu od 1.10.2021 nakoľko
súčasná pandemická situácia a s tým spojený značný pokles držieb mu nedovoľuje otvoriť
krčmu. P. Breyer ďalej uviedol, že zálohy za energie bude platiť každý mesiac v plnej výške.
Starosta obce pre doplnenie uviedol, že predošlým dvom žiadostiam od p. Breyera bolo
vyhovené, ale vtedy situácia bolo odlišná v tom, že v tej dobe platil núdzový stav a opatrenia
boli prísnejšie, ako sú dnes. Starosta obce zároveň položil otázku p. Breyerovi, či svoje
podnikanie vidí ako perspektívne.
P. Breyer odpovedal, že plánuje podnikať ďalej, len ho mrzí súčasná situácia, ktorá mu v tom
bráni.
Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že ak sa schváli odpustenie nájmu, bolo by vhodné určiť
dátum, do ktorého to bude platiť, nakoľko, ako je napísané v žiadosti – „do odvolania
covidautomatu“ je ťažko určiteľný pojem a pravidlá covidautomatu sa priebežne menia.
Poslanec Jozef Nemček navrhol aby sa určila lehota do najbližšieho rokovania OZ v roku 2022.
Poslanec Igor Marton pripomenul, že nik iný z nájomcov nepodal žiadosť o odpustenie nájmu.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 293/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
schvaľuje
žiadosť o odpustenie nájmu za užívanie priestorov Pohostinstva KELT PUB M Likavka 1000,
ktoré sú vo vlastníctve Obce Likavka, do skončenia platnosti opatrení prijatých Ústredným
krízovým štábom Slovenskej republiky po vyhlásení mimoriadnej situácie v súvislosti
s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným
koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, ktoré obmedzujú prevádzkovanie
reštauračných zariadení a hromadné stretávanie sa obyvateľstva, najneskôr do 28.2.2022,
s platnosťou od 1.10.2021.
Hlasovanie: 5-0-3 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., p. Daniel Krížo, p. Marián Mliečko, p. Jozef
Nemček, Ing. Michal Švento; zdržali sa: p. Igor Marton, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár)
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K bodu č. 10: Rôzne (Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke Obce Likavka)
Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom návrh na udelenie odmeny hlavnej
kontrolórke Obce Likavka ako ocenenie jej práce a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanci Ing. Michal Švento, Adrián Solár a Igor Marton vyjadrili svoj súhlas s predloženým
návrhom.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 294/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) prerokovalo
návrh na udelenie odmeny hlavnej kontrolórke Obce Likavka v zmysle § 18 c ods. 5 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení vo výške 25 % z mesačného platu s účinnosťou od 1.12.2021;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián
Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) schvaľuje
hlavnej kontrolórke Obce Likavka mesačnú odmenu podľa §18c ods.5) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení vo výške 25 % z mesačného platu s účinnosťou od 1.12.2021.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián
Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 10: Rôzne (Žiadosť o odpredaj pozemkov)
Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom žiadosť PD Likavka o odpredaj
pozemkov vo vlastníctve obce Likavka, ktoré sa nachádzajú v hospodárskom dvore PD
Likavka, prípadne doňho čiastočne zasahujú. Starosta obce doplnil, že je možné uvažovať aj
nad alternatívou zamenenia niektorých obecných pozemkov s pozemkami, ktoré patria PD
Likavka a obec za ne platí nájom, ako je to v prípade pozemku pod turisticko-informačnou
kanceláriou. Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Igor Marton uviedol, že je proti predaju predmetných pozemkov a navrhol zameniť
len tú časť pozemku, ktorá sa nachádza pod budovou PD Likavka.
Hlavná kontrolórka obce uviedla, že bude potrebné s predsedom PD Likavka vyvolať rokovanie
a časti pozemkov pod ich budovami bude potrebné odpredať alebo zameniť.
Starosta obce navrhol zostaviť rokovací tím, ktorý sa bude bližšie zaoberať danou
problematikou.
Poslanci Daniel Krížo, Igora Marton a Ing. Michal Švento súhlasili s účasťou na rokovaniach.
Poslanec Adrián Solár upozornil, že na jednom z predmetných pozemkov by sa malo viazať
vecné bremeno.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 295/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
prerokovalo
žiadosť PD Likavka o odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce Likavka, ktoré sa nachádzajú
v hospodárskom dvore PD Likavka, prípadne doň čiastočne zasahujú.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián
Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 10: Rôzne (Návrh na schválenie odmeny člena Komisie životného prostredia
a výstavby obce Likavka)
Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom návrh na schválenie odmeny pre
člena Komisie životného prostredia a výstavby obce Likavka – p. Ladislava Šanobu a otvoril
diskusiu.
Diskusia:
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Poslanec Daniel Krížo súhlasil s predloženým návrhom, nakoľko p. Šanoba sa aktívne zapája
a niekoľkokrát denne je prítomný pri prebiehajúcich stavebných prácach.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 296/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) prerokovalo
návrh na odmenu vo výške 400,00 EUR pre člena Komisie životného prostredia a výstavby
obce Likavka p. Ladislava Šanobu, za odbornú pomoc pri stavebných prácach realizovaných
v obci Likavka;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián
Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) schvaľuje
odmenu vo výške 400,00 EUR pre člena Komisie životného prostredia a výstavby obce Likavka
p. Ladislava Šanobu, za odbornú pomoc pri stavebných prácach realizovaných v obci Likavka.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián
Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 10: Rôzne
Starosta obce uviedol, že sa pripravuje návrh VZN, ktoré sa týka zmeny odpadového systému
a to konkrétne prechodu z paušálneho na množstvový typ zberu odpadu. Starosta týmto
požiadal poslancov, ktorí majú záujem, aby sa zapojili do expertnej komisie, ktorá sa bude
podieľať na tvorbe VZN. Poslanci Daniel Krížo, Ing. Michal Švento, Adrián Solár a Jozef
Nemček uviedli, že by sa radi zapojili do spomínanej komisie. Starosta obce podal ešte niekoľko
informácií k uvedenej problematike a vyslovil otázky, ktoré sa budú musieť na rokovaní
expertnej skupiny vyriešiť.
Starosta obce ďalej uviedol, že v závere rokovania predloží prítomným poslancom na
zhodnotenie grafické návrhy od troch obyvateľov obce, ktorí sa zapojili do konkurzu o miesto
zapisovateľa – grafika do pamätnej knihy obce.
Starosta obce vyzval poslancov, aby predložili svoje návrhy a podnety.
Poslanec Igor Marton sa opýtal, či sa riešila situácia s nezákonným oplotením lúky, ktorú
spomínal na predchádzajúcom rokovaní obecného zastupiteľstva.
Starosta obce priznal, že si až neskôr spomenul, že pred rokmi dovolil predmetný pozemok
dotyčnému pánovi užívať, nakoľko tak zabezpečuje starostlivosť o pozemky (kosenie,
spásanie).
Poslanci sa zhodli na tom, že obecný pozemok bez nájomnej zmluvy nemôže byť oplotený.
Starosta obce uviedol, že vydá žiadosť o zrušenie oplotenia.
Poslanec Igor Marton navrhol do budúcnosti rozmýšľať o druhom nákladnom aute, nakoľko to
súčasné je už v zlom technickom stave.
Starosta obce súhlasil a uviedol, že súčasné auto sa bude pravdepodobne na budúci rok
vyraďovať.
Poslanec Jozef Nemček v súvislosti so zberom kuchynského odpadu poznamenal, že niektorí
obyvatelia sú nezodpovední a vyhadzujú do kontajnerov na to určených rôzne druhy odpadu.
V súvislosti s tým navrhol do budúcna uvažovať o zakúpení kompostérov do každej
domácnosti.
Poslanec Igor Marton súhlasil a uviedol, že sa tým pádom ušetrí aj na vyvážaní trávy.
Poslanci ďalej v krátkosti prediskutovali problematiku bioodpadov.
Poslanec Adrián Solár sa opýtal, či by bolo možné zhotoviť blikajúci priechod pre chodcov aj
na ulici J. Hollého. Starosta obce odpovedal, že v pláne sú 4 také priechody pre chodcov, zriadi
ich zhotoviteľ diaľnice, a to až v záverečnej fáze výstavby diaľničného úseku Hubová –
Ivachnová.
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Poslanec Adrián Solár dal návrh na uznesenie v znení: Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
žiada starostu obce, aby všetky motorové vozidlá vo vlastníctve obce boli označené
príslušnosťou k obci.
Starosta obce súhlasil a doplnil, že je to aj zákonná povinnosť a samolepky na autá už dal
objednať.
Poslanec Ing. Michal Švento sa opýtal v akom štádiu je plánová oprava mosta pri domove
sociálnych služieb.
Starosta obce odpovedal, že sa bude u riaditeľa Slovenskej správy ciest informovať ohľadom
termínu realizácie spomínanej opravy.
Poslanec Ing. Renát Haluška, PhD. dal znovu do pozornosti návrh na doplnenie dopravných
zrkadiel na ul. Štúrovej a Železničnej.
Poslanec Adrián Solár pripomenul potrebu vyrovnania jám na chodníku na ul. J. Hollého.
Starosta obce uviedol, že uvedená aktivita je zaznamená v harmonograme prác a bude sa
realizovať.
Návrh uznesení predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 297/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
žiada
starostu obce, aby všetky motorové vozidlá vo vlastníctve obce boli označené príslušnosťou
k obci.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián
Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento
Uznesenie č. 298/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
diskusné príspevky.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., p. Daniel Krížo, p. Igor Marton, p. Marián
Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal Švento
K bodu č. 11: Záver
Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 19:29 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Zapísala: Mgr. Mária Slašťanová, v. r.

Jozef N e m č e k, v. r.
overovateľ

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

Daniel K r í ž o, v. r.
overovateľ
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Prezenčná listina poslancov na zasadnutí OZ v Likavke

Priezvisko, meno, titul

Dátum: 16.11.2021

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 16.11.2021
Stručná bilancia významných aktivít:
29.9. – stretnutie so zástupcami spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s. o prejednaní námietok
obyvateľov obce k zmenám stavby D1 pred dokončením – križovatka Likavka – kruhový
objazd. Na základe výsledkov stretnutia boli námietky obyvateľov obce stiahnuté.
11.10. – elektronická aukcia na dodávku el. energie na roky 2022/2023. Víťazom aukcie sa stala
firma Energie2, a.s. Bratislava.
12.10. – zasadnutie RZMO v Liptovských Revúcach – aktuálne zmeny v legislatíve v oblasti
odpadového hospodárstva, verejného obstarávania a pod.
14.10. - stretnutie na Povodí Váhu ohľadom zriadenia požiarnej nádrže v katastri obce,
narušenej regulácii potoka Kopanica po júnovej povodni a výsadby okrasných drevín popri
potoku od hasičskej zbrojnice po obecný úrad. Výsadba nebola správcom toku odporučená.
15.10. – účasť na proteste predstaviteľov samosprávy pred Úradom vlády voči pomalým
postupom pri implementácii eurofondov a voči návrhom MŽP SR o zonácii chránených
území.
19.10. – oficiálne otvorenie prístrešku pre bicykle v ZŠ s MŠ Likavka, konečná cena prístrešku
je 11.040 Eur
25.10. – stretnutie na OZO, a.s. ohľadom váženia odpadu vozidlami spoločnosti. V roku 2022
ešte spoločnosť túto službu nebude poskytovať.
25.10. – návšteva dvoch centier sociálnych služieb (EDEN Liptovský Hrádok a CSS LIKAVA)
v súvislosti so starostlivosťou o obcou opatrovaných klientov.
27.10. – rokovanie RZMO v Ludrovej – školenie k zmene zákona o verejnom obstarávaní.
28.10. – oslavy 103. vzniku ČSR v Pamätnom háji na Kramariskách.
29.10. – obec prevzala vozidlo MAN od dodávateľa, prebieha poistenia a zápis vozidla do
evidencie vozidiel.
2.11 – stretnutie s riaditeľom Liptovského múzea v RK o priebehu tohtoročnej sezóny,
prevádzke TIKu a plánoch obnovy a nasvietenia hradu Likava.
4.11. – rokovanie RZMO vo Valaskej Dubovej – prezentácia situácie na katastrálnom odbore
OÚ Ružomberok po odchode odborných zamestnancov, prezentácia spoločnosti URBÁNI &
PARTNERS ohľadom právneho poradenstva pre obce.
15.11. – rokovanie so zástupcom NDS, a.s., vedúcim odborov investícií a kultúry úradu ŽSK
o možnostiach nasvietenia hradu Likava.
Náš spoluobčan Vladimír Holota ml. získal v španielskej Santa Susanne v kategórii Mens
Bodybuilding nad 100 kg 6.11.2021 titul majstra sveta. Svoju kvalitu potvrdil nasledovne
získaním titulu absolútneho majstra sveta v kulturistike. Stal sa tak najlepším amatérskym
kulturistom na svete.
Vzpieračský oddiel OŠK Likavka zvíťazil v ligovom ročníku 2021 v I. lige a postúpil do
vzpieračskej extraligy.
Zadania a projektové aktivity:
Obec obstarala 4 workoutové prvky k ihrisku pri hasičskej zbrojnici,
dodávateľom bude firma Intersystem EU, s.r.o.
Obec nadviazala spoluprácu s agentúrou OVServis ohľadom auditu všetkých
poistných zmlúv uzatvorených obcou.
Obec zadala spoločnosti Značky, s.r.o. Dolný Kubín vypracovať projekt
dopravného značenia na určenie parkovacích miest pre imobilných. Projekt bol dodaný
dňa 9.11.2021 na pripomienkovanie.
Príprava rozpočtu na rok 2022 – zadanie vypracovania rozpočtu pre investičné
aktivity: rekonštrukcia ulice Pod Paračkou, prístavba hasičskej zbrojnice, modernizácia
autobusovej zástavky pri AGRO Milku.
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Likavke dňa 16.11.2021
Overovatelia: Daniel Krížo, Jozef Nemček
Strana 15 z 16

Obec podala dve žiadosti na ENVIROFOND ohľadom získania prostriedkov na
doplnenie komunálnej techniky zameranej na zber a spracovanie zeleného odpadu.
Obec finalizuje podanie žiadosti na rekonštrukciu chodníkov pozdĺž cesty III.
triedy na ul. J. Kačku.
Obec zakúpila z dotačných prostriedkov ENVIROFONDU komunálnu
techniku: reťazovú pílu, krovinorez, plotostrih a motorový štiepkovač.
Aktivity v obci:
- Na detskom ihrisku pri hasičskej zbrojnici realizovaná oprava úchytov na lezeckej
stienke a započaté práce na osvetlení ihriska, osadenie stĺpov, privarená výstuha na
zábradlí na moste k ihrisku.
- Zamestnanci obce na miestnom cintoríne vykonali kompletnú rekonštrukciu
asfaltového povrchu pozdĺž východnej steny domu smútku vrátane vypílenia koreňov
okolitých stromov zasahujúcich do komunikácie. Ďalej opravili narušené schodišťové
stupne pri hroboch kňazov a pri vodovode v severnej časti cintorína. Zrealizovali
kompletné vykosenie cintorína a obnovu lavičiek.
- Dodávateľské servisné práce na traktore Zetor – výmena čerpadla a hydraulických hadíc
pre docielenie pracovného tlaku v hydraulickom systéme a traktora Branson po 150
m/h.
- Dodávateľsky bolo realizované rozšírenie dažďovej kanalizácie ul. D. Kráľovenskej,
výmena strešnej krytiny na kaderníctve a započali práce na odvodnení Moyzesovej
ulice.
- Druhá etapa opilovania drevín na školskej ulici sa uskutoční na prelome novembra
a decembra 2021
- Zamestnanci obce realizovali obnovu asfaltového povrchu na časti chodníka pri budove
autobusovej stanice ARRIVA
- Zamestnanci obce obnovili kanalizačný poklop a šachtu pri obchode AGRO Milku
poškodenú ťažkým nákladným vozidlom
- Zamestnanci obce zrealizovali odvodnenie časti ulice Pod hradom položením
betónových žľabov a odrazením vody do potoka Likavčianka
- pravidelné a opakované činnosti: kosenie, hrabanie a zvoz zeleného odpadu, súčinnosť
pri odvoze kuchynského odpadu, zametanie ciest, parkovísk a chodníkov, štiepkovanie
konárov, starostlivosť o kontajnery s kuchynským odpadom
Bytovka: Pre vydanie územného rozhodnutia vykonáva inžiniering firma Devlev, v súčasnosti
zabezpečuje vyjadrenia dotknutých inštitúcií (hasiči, technická inšpekcia, životné prostredie,
správcovia sietí).
Diaľnica: práce sa realizujú podľa harmonogramu prác. Konkrétne sa pracuje na hrubých
terénnych úpravách pre západný portál tunela Čebrať, sekundárnom ostení v tuneli Čebrať, na
stabilitných opatreniach časť A - svah severne od hradu Likava a na pokládke konštrukčných
vrstiev vozoviek na mostných objektoch aj cestných úsekoch D1.
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