OBEC LIKAVKA
Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke
dňa 18.09.2019
Starosta obce
Hlavný kontrolór obce

Ing. Marián Javorka
Mgr. Janka Pavlíková

Prítomní poslanci OZ: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento
Ospravedlnení poslanci: Ing. Edita Homolová
Prizvaná: Mgr. Mária Žerebáková – 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. Prevod obecného majetku
4. Návrh VZN Obce Likavka o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia, zriadených na území obce
pre rok 2019
5. Správa audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky Obce Likavka
k 31.12.2018
6. Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu Obce Likavka k 30.6.2019
7. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2019
8. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.6.2019 do 1.9.2019
9. Informácie starostu obce
10. Interpelácie poslancov
11. Rôzne
12. 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, 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 MVDr. Vladimíra Hatalu za predsedu návrhovej komisie, p. Daniela
Kríža a p. Igora Martona za členov návrhovej komisie. Starosta obce otvoril diskusiu
k predloženému návrhu. Bez diskusie. Hlasovanie: 8-0-0.
Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Máriu Žerebákovú – ref. OcÚ. Za overovateľov
zápisnice určil poslancov p. Jozefa Peniaka a p. Adriána Solára.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
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Uznesenie č. 73/2019 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) volí
MVDr. Vladimíra Hatalu za predsedu návrhovej komisie,
p. Daniela Kríža a p. Igora Martona za členov návrhovej komisie.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
c) berie na vedomie
určenie zapisovateľky Mgr. Márie Žerebákovej,
a overovateľov zápisnice p. Jozefa Peniaka a p. Adriána Solára.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, 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 72 uznesení obecného zastupiteľstva, z ktorých vyplývali 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 a pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami,
ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Uvedená úloha sa priebežne plní a v konaní sa pokračuje. Starosta obce dal
vypracovať geometrický plán, ktorý je potrebný pre ďalšie konanie.
Starosta obce poďakoval hlavnej kontrolórke obce a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Starosta obce ešte doplnil informáciu, že právne poradenstvo poskytuje JUDr. Uličný
a informoval, že p. Katarína Dubovcová, zaslala na Obec Likavka list, v ktorom vyzýva obe
strany na stretnutie k stavu veci.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 74/2019 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 3: Prevod obecného majetku
Predkladateľ: starosta obce v predmetnej veci uviedol, že žiadateľka Anežka Bažíková,
Likavka č. 494, IČO 37040090 má prenajaté nebytové priestory Obce Likavka od 1.3.2013
v budove Strediska služieb v Likavke súp. číslo 551 o výmere 50 m2 ako prevádzkové
priestory na výrobu jedál. Na základe žiadosti zo dňa 30.7.2019 žiadateľky Anežky Bažíkovej
o prenájom nebytových priestorov, ktoré budú využívané ako skladové priestory k existujúcej
prevádzke na výrobu jedál, predložil obecnému zastupiteľstvu návrhy uznesení, ktoré
obecnému zastupiteľstvu odporučil schváliť, nakoľko poskytované služby žiadateľky sú
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v našej obci obyvateľmi značne využívané. Uvádzané priestory na prenájom sa nachádzajú
v suterénnej časti a predstavujú rozlohu 18 m2 (sklad) a 1,125 m2 (chodba). Starosta obce
otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Igor Marton sa vyjadril, že ak dané priestory sú nevyužívané, tak súhlasí
s uvedeným zámerom.
Starosta obce doplnil, že priestory boli využívané len obecnými zamestnancami na skladové
účely.
Poslanec Ing. Michal Švento sa aj za finančnú komisiu vyjadril, že pokiaľ obec tieto priestory
nepotrebuje, budú aspoň zmysluplne využité a súhlasil s predloženým zámerom.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 75/2019 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) prerokovalo
žiadosť Anežky Bažíkovej, 034 95 Likavka 494, IČO: 37040090, o prenájom nebytových
priestorov v budove Strediska služieb súp. č. 551, ktoré bude využívať ako skladové priestory.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) schvaľuje
dočasnú prebytočnosť majetku Obce Likavka na základe ustanovenia § 16 ods.1 a ods.2
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Likavka, a to: časť nebytových priestorov
o výmere 19,125 m2 v budove Strediska služieb v Likavke súp. číslo 551, zapísanej na LV č.
1167 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, katastrálne územie
Likavka, evidovanej na parcele CKN č. 1962/1, nakoľko tento priestor Obec Likavka dočasne
nevyužíva na plnenie úloh obce.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
c) schvaľuje
spôsob prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe ustanovenia
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, žiadateľke Anežke Bažíkovej,
034 95 Likavka č. 494, IČO 37040090 a to: časť nebytových priestorov o výmere 19,125 m2
v budove Strediska služieb v Likavke súp. číslo 551, zapísanej na LV č. 1167 vedenom
Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, katastrálne územie Likavka,
evidovanej na parcele CKN č. 1962/1.
Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka považuje
skutočnosť, že žiadateľka rozšíri doteraz prenajaté priestory a tým sa navýši kapacita na
výrobu jedál pre potreby obyvateľov obce.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 4: Návrh VZN Obce Likavka o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia zriadených na území obce pre rok
2019
Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným Návrh VZN Obce Likavka o určení výšky
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia
zriadených na území obce pre rok 2019 a uviedol, že tento návrh bol zverejnený na úradnej
tabuli, na elektronickej úradnej tabuli a na webovom sídle Obce Likavka po dobu 15 dní,
počas ktorých bolo možné daný návrh VZN pripomienkovať. Počas tohto obdobia došlo
k zmene a doplneniu uvádzaného návrhu VZN. Účelom predloženého doplňujúceho návrhu
predkladateľa VZN je navýšenie výšky dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského
zariadenia v podprograme: „Školská jedáleň“ o finančnú čiastku 1490 eur, ktorá nebola
zahrnutá do pôvodného návrhu VZN (zverejneného 02.09.2019) a rovnako tiež nemohla byť
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zahrnutá pri plánovaní rozpočtu 2019. Tieto finančné prostriedky budú použité na rozšírenie
technického vybavenia školskej jedálne a zakúpenie 2 ks „Pojazdného ohrievača tanierov“.
Toto zariadenie pôjde účtovne do majetku školy a preto je potrebná zmena VZN. Starosta
ďalej doplnil, že žiadaná čiastka na dobudovanie školskej jedálne technickým zariadením
predstavovala výšku 28694 eur a zahŕňala nevyhnutné technické zariadenie potrebné na
modernizáciu a rozvoj školskej jedálne. Obec Likavka vykonala v tejto veci pomerne
rozsiahle zisťovanie formou podania žiadostí na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny,
Ministerstvo financií, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny a ďalšie inštitúcie, ktoré sa však
žiaľ ku konkrétnym usmerneniam kompetentne nevyjadrili. Jediné konkrétne opatrenie
existujúceho podporného projektu je projekt na posilnenie pracovných kapacít jedální, kde
sme získali jednu pracovnú silu do školskej jedálne, ktorej mzda bude po 10 mesiacov
dotovaná z úradu práce. Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento aj za finančnú komisiu uviedol, že sa stotožňuje s predloženým
návrhom a uviedol, že následne bude potrebné schváliť aj zmenu rozpočtu.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 76/2019 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka sa
uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení Obce Likavka č. 03/2019 o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia zriadených
na území obce pre rok 2019.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 5: Správa audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky Obce Likavka
k 31.12.2018
Predkladateľ: starosta obce uviedol, že auditom nezávislého audítora sa overujú povinnosti
Obce Likavka podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom
zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať. Správy
nezávislého audítora sa predkladajú obecnému zastupiteľstvu. Starosta ďalej doplnil, že
kompletná Správa nezávislého audítora bola poslancom obecného zastupiteľstva doručená
elektronickou poštou a otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 77/2019 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
- Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2018
- Správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2018
- Konsolidovanú výročnú správu vrátane údajov individuálnej výročnej správy k 31.12.2018.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 6: Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu Obce Likavka
k 30.6.2019
Predkladateľ: Starosta obce uviedol, že v zmysle § 12 ods. 2, zákona NR SR č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §
11 ods. 4, písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo
počas roka kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami, monitoruje a hodnotí
plnenie programov obce. Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
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Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že jednotlivé položky boli prerokované aj v rámci
finančnej komisie a uviedol, že by bolo vhodné, aby sa pomaly začalo zaoberať návrhom
rozpočtu, prehodnotím rozdelenia dotácií a pod. Uviedol, že predkladaná správa môže slúžiť
ako podklad k tvorbe rozpočtu, navrhol zorganizovať rokovanie ohľadom rozpočtu už v
októbri a zdôraznil dôležitosť zodpovedného prístupu k tejto problematike.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 78/2019 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
Monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu Obce Likavka k 30.6.2019.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 7: Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2019
Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o predložených rozpočtových
opatreniach č. 8/2019 a č. 11/2019 (príloha zápisnice), ktoré boli vypracované z dôvodov
skutkového stavu a nevyhnutných potrieb obce. Starosta obce ďalej uviedol, že kľúčovým
predmetom tohto bodu je realizácia dvoch aktivít: prebiehajúca realizácia stavebných úprav
v materskej škôlke a jej finančná náročnosť, ktorú je potrebné stále navyšovať a požiadavka
obyvateľov obce na realizáciu úpravy asfaltového povrchu účelovej komunikácie napájajúcej
sa na miestnu komunikáciu na ulici Úboč. Po neformálnom pracovnom stretnutí starostu obce
s poslancami obecného zastupiteľstva zo dňa 17.09.2019 sa dohodlo, že uvedená aktivita realizácia úpravy asfaltového povrchu spomínanej komunikácie sa z rozpočtového opatrenia
vypustí. Dôvodom je mimoriadne nízky objem disponibilných zdrojov rozpočtu obce na
čerpanie do konca kalendárneho roka. Starosta obce privítal prítomných hostí, ktorí prišli
v záujme požiadavky realizácie úpravy asfaltového povrchu predmetnej komunikácie a
priblížil im uvedenú situáciu. Uviedol, že táto problematika sa neodkladá na neurčito, ale
bude ju možné riešiť finančnými zdrojmi až z roku 2020. Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
O slovo sa prihlásil MUDr. Erik Masaryk.
Starosta v zmysle schváleného Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce Likavka
vyzval poslancov hlasovať o umožnení vystúpiť prítomným občanom. Hlasovanie: 8-0-0.
Starosta dal slovo p. MUDr. Masarykovi.
MUDr. Erik Masaryk sa opýtal, či by sa dal tento problém vyriešiť aspoň dočasne, nejakou
lacnejšou alternatívou, ako je napríklad vysypanie komunikácie frézovaným asfaltom.
Starosta obce odpovedal, že toto riešenie by eliminovalo súčasný stav, ale pre danú lokalitu je
toto riešenie nevyhovujúce, nakoľko komunikácia je veľmi strmá a spomínaný spôsob
upravenia komunikácie je vhodný len na rovinnom povrchu. Na svahu, pôsobením mrazov a
následne tečúcej vody v období dažďov sa takáto povrchová úprava komunikácie rozruší
a materiál z cesty stečie do vybudovanej dažďovej kanalizácie, ktorú v krátkom čase môže
kompletne upchať, čo predstavuje veľké riziko. Z tohto dôvodu starosta zvolá stavebnú
komisiu, ktorá sa v čo najkratšom čase k danej problematike vyjadrí a následne bude starosta
dotknutých obyvateľov o výsledku písomne informovať.
Poslanec Igor Marton uistil prítomných obyvateľov, že je v záujme všetkých poslancov, aby
sa daná komunikácia upravila.
Starosta obce uviedol, že dal predbežne narozpočtovať realizáciu asfaltového povrchu
predmetnej komunikácie, ktorá vyšla na 11490 eur, pričom rezerva obce do konca roka je
15000 eur. Nakoľko obec ešte čakajú určité nevyhnutné investície, nebude reálne požadovanú
investíciu v tomto roku realizovať.
MUDr. Erik Masaryk navrhol problém vyriešiť problém aspoň do zimy napríklad uložením
betónových panelov.
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Starosta obce uviedol, že sa môže skúsiť využiť prítomnosť zhotoviteľa diaľnice, ktorý by
mohol disponovať stavebným materiálom, napríklad uvedenými panelmi, ktoré by sa tam dali
položiť.
Hlavná kontrolórka obce – Mgr. Janka Pavlíková sa opýtala, že podľa stavebného konania,
ktorá komunikácia je pre danú lokalitu určená ako prístupová.
MUDr. Erik Masaryk odpovedal, že tá, ktorá je predmetom riešenia.
Mgr. Janka Pavlíková sa ďalej opýtala, či má táto komunikácia také parametre, po ktorej budú
môcť prejsť aj záchranné zložky, nakoľko má o tom pochybnosti a bolo by vhodné, aby sa
k tomu vyjadrili aj cestári.
Starosta obce uviedol, že podľa stavebného povolenia z roku 2016 je predmetná parcela
prístupovou komunikáciou k výstavbe RD MUDr. Masaryka.
MUDr. Masaryk ďalej uviedol, že pre vybudovanie novej prístupovej komunikácie pre
potreby budúcej výstavby na predmetom území je ochotný venovať obci časť parcely vo
svojom vlastníctve.
Starosta obce navrhol pre dnešné rokovanie uzavrieť danú problematiku a pokračovať
v ďalších otázkach týkajúcich sa zmien rozpočtu Obce Likavka na rok 2019.
Ing. Michal Švento požiadal starostu obce aby bližšie špecifikoval presun finančných
prostriedkov týkajúcich sa rekonštrukcie budovy MŠ a ŠJ Likavka a komunikácie D.
Kráľovenskej.
Starosta stručne špecifikoval predmetné finančné presuny.
Poslanec Adrián Solár sa opýtal, či sa vyrieši problém súvisiaci s rozvodmi tepla v kotolni ZŠ
Likavka, pretože aj na to bude potrebné nechať určitú finančnú rezervu.
Starosta obce odpovedal, že dňa 19.9.2019 situáciu posúdi projektant.
Poslanec Adrián Solár ešte doplnil informácie a podrobnejšie okomentoval problém, ktorý
môže nastať v škôlke v súvislosti s vykurovaním pomocou solárnych panelov, ktoré poskytujú
dostatočnú účinnosť len v slnečných dňoch.
Starosta obce uviedol, že tento problém za už začal riešiť vypracovaním návrhu doplnkového
ohrievania úžitkovej vody.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 79/2019 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) prerokovalo
zmenu rozpočtu obce na rok 2019, rozpočtovým opatrením č. 8/2019 a 11/2019.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) schvaľuje
zmenu rozpočtu obce na rok 2019, rozpočtovým opatrením č. 8/2019.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
c) schvaľuje
zmenu rozpočtu obce na rok 2019, rozpočtovým opatrením č. 11/2019.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 8: Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.06.2019 do
01.09.2019.
Mgr. Janka Pavlíková hlavná kontrolórka obce podala v správe informácie o kontrolovanom
subjekte – Obecný úrad Likavka, kde boli za sledované obdobie vykonané tri kontroly
v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2019:
Kontrola aktuálnosti interných noriem obce, pri ktorej bolo zistené, že interné predpisy nie sú
pravidelne aktualizované v zmysle platnej legislatívy a potrieb obce, s internými predpismi
neboli oboznámení všetci zamestnanci obce, čím došlo k porušeniu ustanovenia § 5 zákona č.
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357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Kontrola povinnosti riaditeľa ZŠ s MŠ Likavka zabezpečiť každoročné hodnotenie
pedagogických a odborných zamestnancov v zmysle ustanovenia § 5 ods. 2 písm. e) zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kontrolou nebolo zistené porušenie
všeobecne záväzných právnych predpisov.
Kontrola stavu a vývoja dlhu obce Likavka v zmysle ustanovenia § 17 ods. 15 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedenou kontrolou neboli zistené
nedostatky.
Starosta obce poďakoval hlavnej kontrolórke obce a otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 80/2019 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.06.2019 do 01.09.2019.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 9: Informácie starostu obce
Bilancia spoločenských aktivít:
- spoločnosť RESCO – tvorca mobilnej aplikácie „Lepšia obec“ bezodplatne inštaluje v obci
skúšobnú prevádzku senzorov svietidiel verejného osvetlenia zameranú na regulácia intenzity
svietenia a monitoring výpadku osvetlenia
- dňa 30.8.2019 obec Likavka podala súťažný návrh na kúpu pozemkov spoločnosti Lesy SR
– areál lesného závodu na Paračke, ktorý je predmetom vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže
– dnes už poznáme výsledok súťaže – Obec Likavka bola úspešným uchádzačom a areál
zakúpi do svojho vlastníctva. V predmetnej veci začal starosta obce konať vo veci poskytnutia
bankového úveru.
- 30.8.2019 - účasť na celoslovenskom stretnutí animátorov eRka, na slávnostnej akadémii,
ktorá sa konala v KD Likavka za účasti generálneho vikára Spišskej diecézy, dekana
Ružomberského dekanátu, kňazov Sp. diecézy a p. Mariána Čaučíka
- 31.8.2019 – členovia kultúrnej komisie a Poľovného združenia Likava-Choč usporiadali za
podpory obce Likavka nové podujatie pre deti - Rozlúčka s prázdninami
- starosta obce absolvoval viacero stretnutí na podanie informácií ohľadom situácie v školskej
jedálni a materskej škole v súvislosti s ich stavebnými úpravami – plenárne rodičovské
združenie, zasadnutie Rady školy, zasadnutie Združenia rodičov školy
- 2.9.2019 - začiatok školského roka
- 7.-8.9.2019 - účasť na spoločenskej udalosti „Dožinky“ v partnerskej obci Wilkowice v PL
- 11.9.2019 - obec Likavka zakúpila nové vozidlo Dacia Dokker
- 11.9.2019 – v sále KD Likavka sa konalo verejné prerokovanie správy o hodnotení stavby –
Napojenie R1 na D1 v zmysle zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie
- zhotoviteľ správy predstavil 3 posudzované varianty – najmenej významný vplyv na
životné prostredie má variant s napojením R1 na D1 pred obcou Ivachnová
- účastníci stretnutia diskutovali aj k výstavbe úseku D1 Hubová – Ivachnová v katastri
obce Likavka a jej dopadoch na život v obci
- 13.9.2019 – Centrum sociálnych služieb Likava organizovalo 9. ročník Športových hier
seniorov, ktorého sa zúčastnilo aj družstvo seniorov z obce Likavka
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Starosta predstavil zoznam aktivít z r. 2019, ktoré sa z dôvodu vyčerpania rozpočtovaných
finančných prostriedkov nebudú môcť uskutočniť a budú zaradené do plánu na r. 2020:
- výmena strešnej krytiny na budove bývalého obecného úradu a bývalého strediska služieb
- úprava účelovej komunikácie z ulice Úboč
- protipovodňové opatrenia na kritických miestach v obci
- napojenie dažďovej kanalizácie z ulice D. Kráľovenskej priamo do potoka Likavčianka
- modernizácia WC a vybudovanie bezbariérového WC v KD Likavka
- vysporiadanie obecných pozemkov – v súčasnosti pracujeme na vypracovaní znaleckého
posudku na miestny cintorín, na vyňatí pozemku pod budovou domu smútku z pôdneho fondu
a dodatočnej kolaudácii tejto budovy
Starosta obce ďalej navrhol v r. 2020 realizovať najmä menej finančne náročné aktivity
(doplnenie a modernizáciu mobiliáru – lavičky, autobusové zastávky, natieranie stĺpov
obecného rozhlasu, výsadba kvetov a okrasnej zelene) a začať tak tvoriť finančnú rezervu na
projekty väčšieho rozsahu
- stav jednoduchých pozemkových úprav Paračka: spracovateľ poz. úprav odovzdal
rozdeľovací plán nového usporiadania pozemkov na Okresný úrad Ružomberok – pozemkový
a lesný odbor, kde budú pozývaní účastníci poz. úprav na jeho záverečné pripomienkovanie.
Následne bude rozdeľovací plán schválený a zverejnený
- prebiehajú procesy verejného obstarávania na nasledovné zákazky: zber a odvoz zmesového
komunálneho odpadu na skládku, elektronický zabezpečovací systém Hasičskej zbrojnice
Likavka a realizáciu dispozičných zmien a stavebných úprav priestorov MŠ Likavka
- výstavba diaľnice D1 prebieha výlučne v podobe razby tunela (vyrazených je cca 1800 m),
vývozu a spracovania vyrazenej horniny
Obec pripravuje podklady na podanie žiadostí na: rekonštrukciu chodníkov od Seniresu po
autobusové nástupište – výzvu na túto aktivitu vypíše MAS Dolný Liptov, posúdenie
havarijného stavu rozvodov kúrenia medzi kotolňou a budovami ZŠ s MŠ Likavka,
vybudovanie el. nabíjacej stanice.
Doposiaľ nebola vyhodnotená žiadosť o dotáciu na prístavbu hasičskej zbrojnice a odvolanie
voči neposkytnutiu fin. prostriedkov na vybudovanie zberného dvora
Starosta informoval o aktuálne prebiehajúcich procesoch pri rekonštrukcii MŠ a ŠJ Likavka:
19.9.2019 posúdia stav kuchyne a jedálne pracovníci RÚVZ Lipt. Mikuláš, od 1.10.2019 bude
kuchyňa a jedáleň schopná prevádzky. Prebiehajú dokončovacie práce ako natieranie coklov,
zárubní, osádzanie odpadových rúr, budovanie nerezového odtoku odpadovej vody z varných
kotlov (starosta predložil aktuálnu cenovú ponuku), osádzanie svietidiel a vypínačov,
zhotoviteľ obstaráva súvisiace revízne správy a odborné skúšky.
Ďalej starosta informoval o naviac zrealizovaných prácach na rekonštrukcii MK D.
Kráľovenskej: naviac osadené šachty, vybudovanie parkoviska pred KD, cesta v úseku od
kaplnky po Romantik je širšia o 1m a opatrená obrubníkom po pravej strane. Obrubníky boli
osadené aj po opačnej strane ulice od križovatky s ulicou Úboč po kultúrny dom. Doposiaľ
vykonané frézovanie asfaltu bude prekontrolované s konateľom dodávateľskej firmy.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 81/2019 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
informácie starostu obce.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
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K bodu č. 10: Interpelácie poslancov
Interpeláciu nepredložil nikto z prítomných poslancov.
K bodu č. 11: Rôzne
Predkladateľ: Starosta obce predstavil prítomným poslancom Dodatok č. 1 k Zmluve
o spolupráci medzi Obcou Likavka a spoločnosťou ATM Point, s.r.o. Banská Bystrica
o finančnom príspevku na obdobie od novembra 2019 do októbra 2020 na prevádzkovanie
automatizovaného hotovostného bankomatu v obci. Mesačný príspevok má predstavovať
sumu 50 eur/mesiac. Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento poznamenal, že finančná komisia sa vzhľadom na uvádzaný
počet výberov (180 – 200 výberov za mesiac) zhodla na schválení predmetného dodatku,
nakoľko je to služba občanom. Po roku sa to môže znova prehodnotiť.
Poslanec Adrián Solár poznamenal, že uvádzaná suma sa mu zdá pomerne vysoká vzhľadom
na to, že sa jedná o časovo obmedzený bankomat.
Starosta obce uviedol, že podľa štatistického prieskumu sa obec Likavka nachádza asi
v priemere v porovnaní s inými obcami, čo sa týka počtu výberov z takýchto bankomatov.
Poslanec MVDr. Vladimír Hatala spomenul, že počet výberov má stúpajúcu tendenciu.
Poslanec Igor Marton poznamenal, že jemu sa tá suma tiež zdá privysoká.
Poslanec Adrián Solár uviedol, že by bolo lepšie, keby hotovostný bankomat bol prístupný 24
hodín denne.
Poslanec Daniel Krížo a poslanec MVDr. Vladimír Hatala uviedli, že je to služba pre občanov
a z toho dôvodu považujú sumu 50 eur za primeranú.
Poslanec Jozef Nemček poznamenal, že je to služba hlavne pre dôchodcov.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 82/2019 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) prerokovalo
Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci medzi Obcou Likavka a spoločnosťou ATM Point,
s.r.o. Banská Bystrica o finančnom príspevku na obdobie od novembra 2019 do októbra 2020
na prevádzkovanie automatizovaného hotovostného bankomatu v obci.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) schvaľuje
Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o spolupráci medzi Obcou Likavka a spoločnosťou ATM Point,
s.r.o. Banská Bystrica o finančnom príspevku na obdobie od novembra 2019 do októbra 2020
na prevádzkovanie automatizovaného hotovostného bankomatu v obci.
Hlasovanie: 6-0-2 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Jozef
Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento, zdržali sa: Igor Marton, Adrián Solár)
Predkladateľ: Starosta obce ďalej predstavil prítomným Plán preventívnych protipožiarnych
kontrol na rok 2019, kde uviedol, že v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov obec vykonáva preventívne protipožiarne kontroly
každých 5 rokov. Preventívne protipožiarne kontroly na rok 2019 bude vykonávať 15
vyškolených preventívnych skupín v termíne od 1.10.2019 do 31.10.2019. Starosta obce
otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 83/2019 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) schvaľuje
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v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2019 v obci
Likavka.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) ustanovuje
za vedúcich kontrolných skupín na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci
Likavka v zmysle § 24 ods. 2 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov
- Mgr. Petra Brtka, Likavka 1090
- JUDr. Miroslava Brtka, Likavka 169,
- Mgr. Mariána Brtka, Likavka 198,
- Ľubomíra Gejdoša, Likavka 610,
- Františka Halušku, Likavka 720,
- Petra Kráľovenského, Likavka 463,
- Jána Krutáka, Likavka 208,
- Mgr. Petra Mastiša, Likavka 184,
- Pavla Muchu, Likavka 187,
- Michala Mudičku, Likavka 801,
- Michala Buca, Likavka 812,
- Mgr. Rastislava Kudličku, Likavka 503,
- Jozefa Habalu, Likavka 505,
- Patrika Krpelana, Likavka 853,
- Lukáša Pšena, Likavka 849.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
c) vydáva
v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) a § 24 ods. 2 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov poverenie na vykonanie preventívnej protipožiarnej
kontroly pre jednotlivé kontrolné skupiny.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
Predkladateľ: Starosta obce ďalej predstavil prítomným predloženie žiadosti o dotáciu v rámci
„Schémy na podporu infraštruktúry pre alternatívne palivá“ s projektovým názvom „Výstavba
nabíjacej stanice pre elektromobily v obci Likavka“ – kód výzvy 18409/2019-4210-36886,
ktorú vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 84/2019 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
schvaľuje
predloženie žiadosti o dotáciu v rámci „Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre
alternatívne palivá“ s projektovým názvom " Výstavba nabíjacej stanice pre elektromobily
v obci Likavka " – kód výzvy 18409/2019-4210-36886, ktorú vyhlásilo Ministerstvo
hospodárstva Slovenskej republiky.
Hlasovanie: 0-7-1 (proti: Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef
Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento, zdržal sa: MVDr. Vladimír Hatala)
Návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov potrebných na jeho prijatie, a tým pádom
uznesenie nebolo prijaté.
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Poslanec Igor Marton upozornil na prepadnutú dlažbu na chodníku pred farou povyše
novinového stánku, ktorú bude potrebné opraviť.
Poslanec Igor Marton sa ďalej opýtal, či si bude firma, ktorá buduje chodník na ulici D.
Kráľovenskej účtovať aj odvoz zeminy na zberný dvor pri pekárni.
Starosta obce odpovedal, že fakturovať sa budú len reálne zrealizované práce. Zatiaľ sa to tam
naváža z dôvodu rýchlejšieho postupu a ušetrenia času pri prácach.
Poslanec Ing. Michal Švento navrhol položiť zatrávňovacie tvárnice na parkovisko pri
Kultúrnom stredisku na ulici Hviezdoslavovej, nakoľko tam už miestami začína vyrastať
tráva. Nepôsobí to teraz moc esteticky a takto by to bolo lepšie aj z ekologického hľadiska.
Starosta obce súhlasil s nápadom, je to nenáročné ale efektívne a navrhol túto problematiku
riešiť na budúci rok.
Poslanec Adrián Solár znovu upozornil na potrebu častejšieho čistenia ulice J. Hollého, ktorá
je zanášaná v dôsledku prejazdu vozidiel zo stavby D1. Upozornil, že cestu je potrené aj
vysávať, nie len vodou oplachovať, pretože celý sediment sa dostáva na krajnicu, upcháva
odvodňovacie prúžky, čo môže byť problém v čase prívalových dažďov.
Poslanec Adrián Solár sa ďalej opýtal, ktoré firmy sa zúčastnili verejného obstarávania na
materskú školu.
Starosta obce odpovedal, že to boli 4 firmy: RSF, s.r.o., Ján Kapina, Patrik Petrčka
PETRSTAV a Bala, a.s.
Poslanec Adrián Solár sa negatívne vyjadril k oprave pece v škole, ktorá sa po dvoch rokoch
pokazila a oprava stála 1600 eur. Navrhol porozmýšľať nad nejakým kvalitnejším riešením,
prípadne nad nejakými opatreniami, aby sa niečo podobné nestávalo pravidelne, čo by
v konečnom dôsledku mohlo byť pre obec finančne náročné.
Starosta obce vysvetlil čo bolo príčinou spomínanej poruchy a ďalej uviedol, že na základe
odporúčania navrhuje škole zakúpenie niekoľkých roštov do zásoby, nakoľko tieto bývajú
často predmetom opráv a ktoré sa zídu, keď sa tento typ kotlov prestane vyrábať.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 85/2019 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
diskusné príspevky.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 12: Záver
Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 19:20 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Zapísala: Mgr. Mária Žerebáková, v. r.

Jozef P e n i a k, v. r.
overovateľ

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

Adrián S o l á r, v. r.
overovateľ
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Prezenčná listina poslancov na zasadnutí OZ v Likavke

Priezvisko, meno, titul

Dátum: 18.09.2019

Hatala Vladimír, MVDr .

/

Homolová Edita, Ing.

-

Krížo Daniel

/

Marton Igor

/

Mliečko Marián

/

Nemček Jozef

/

Peniak Jozef

/

Solár Adrián

/

Švento Michal, Ing.

/

prítomný: /
ospravedlnený: -
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