Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Likavke dňa
29.11.2012
Starosta obce
Ing. Marián Javorka
Hlavný kontrolór obce
Mgr. Janka Pavlíková
Prednosta OcÚ v Likavke
Ing.arch.Iveta Hatalová - ospravedlnená
Prítomní poslanci OZ: Mgr. Peter Brtko, Ing. Peter Klačko, Mgr. Vladimír Klopta, Igor
Marton, Jozef Peniak, Ing. Dušan Štefaničiak, Ing. Michal Švento
Ospravedlnení poslanci OZ: JUDr. Jaromír Pavlík, Mgr. Iveta Žerebáková
Prizvaní: Mgr. Irena Marošová – ref. OcÚ
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie, určenie
zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
2. Zapojenie obce do obchodnej verejnej súťaže na kúpu nehnuteľnosti.
3. Záver.
K bodu č.1: Rokovanie OZ otvoril starosta obce Ing. Marián Javorka. Privítal prítomných
a konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, ktorá je potrebná na
prijatie uznesenia OZ. Starosta obce navrhol za predsedu návrhovej komisie Mgr. Vladimíra
Kloptu za predsedu, Ing. Petra Klačku a Ing. Michala Šventu za členov návrhovej komisie.
Starosta obce otvoril diskusiu k predloženému návrhu. Bez diskusie. OZ prijalo uznesenie
č.77/2012 a)
Hlasovanie: 7-0-0
Starosta obce navrhol za zapisovateľa Mgr. Irenu Marošovú – ref. OcÚ a za overovateľov
zápisnice Mgr. Petra Brtku a p.Igora Martona. Starosta obce otvoril diskusiu. Bez diskusie.
OZ prijalo uznesenie č. 77/2012 b)
Hlasovanie: 7-0-0
Starosta obce otvoril diskusiu k programu rokovania. Bez diskusie. OZ prijalo uznesenie č.
77/2012 c)
Hlasovanie: 7-0-0
K bodu č. 2: Starosta obce podal nasledovné informácie o nehnuteľnosti – robotníckeho
baraku súp.č. 278 s príslušenstvom a pozemkami, ktorá sa nachádza v k. ú. obce Likavka na
ulici Pod hradom - spolu s Ing. Dušanom Šventom – pracovníkom stavebného úradu
v Likavke vykonal obhliadku objektu, ktorej odhadnutá cena je cca 12 000 € . Starosta otvoril
diskusiu k predmetu zapojenia sa do verejnej obchodnej súťaže o kúpu uvedenej
nehnuteľnosti. Mgr. Peter Brtko sa pýtal na aktuálny stav nehnuteľnosti a stav inštalačných
rozvodov. Starosta uviedol, že dodávka elektrickej energie je odpojená a nehnuteľnosť je
značne v zanedbanom stave. Ing. Dušan Štefaničiak požiadal starostu o informáciu, na aký
účel by bola nehnuteľnosť využívaná a doplnil, že stavba by mohla byť v budúcnosti
využívaná aj ako predajný stánok občerstvenia, ale či by tento krok bol správny zo strany
obce, nakoľko OZ pred časom schválilo v danej lokalite obyvateľke obce p. Muchovej práve
spomínané podnikanie. Starosta konštatoval, že pre našu obec má veľký význam turistický
ruch, propagácia hradu a v turistickej sezóne by daný objekt mohol slúžiť ako informačné
centrum s ponukou propagačných materiálov, nakoľko sme sa zapojili do projektu
cezhraničnej spolupráce Slovensko – Poľsko a obec plánuje takéto informačné centrum

zriadiť v danej lokalite oproti rodinnému domu p. Magovej na ulici Pod hradom. P. Igor
Marton vyjadril k poslednému zámeru nesúhlas z dôvodu veľkej vzdialenosti parkovacích
miest pre motorové vozidlá turistov. Ing. Dušan Štefaničiak a Mgr. Vladimír Klopta vyjadrili
podporu pre zapojenie sa do obchodnej verejnej súťaže pre kúpu uvedenej nehnuteľnosti
z dôvodu podpory turistického ruchu v našej obci v súvislosti s hradom Likava a detskými
folklórnymi slávnosťami. Mgr. Vladimír Klopta uviedol, že v prípade získania danej
nehnuteľnosti je potrebné vypracovať presný zámer využitia a riešiť personálne obsadenie. P.
Igor Marton a Ing. Dušan Štefaničiak navrhli, že obec pri kúpe daného objektu môže stanoviť
maximálnu cenu do 15.000,– € s DPH. Starosta obce ukončil diskusiu. OZ schválilo
uznesenie č. 78/2012.
Hlasovanie: 7 – 0 – 0
K bodu č. 3: Starosta obce ukončil rokovanie OZ a poďakoval prítomným za účasť.

Mgr. Irena Marošová
zapisovateľka

Mgr. Peter Brtko
overovateľ

Igor Marton
overovateľ

Ing. Marián Javorka
starosta obce

