Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke dňa 28.3.2012
Starosta obce
Ing. Marián Javorka
Hlavný kontrolór obce Likavka
Mgr. Janka Pavlíková
Prednosta OcÚ Likavka
Ing. arch. Iveta Hatalová
Prítomní poslanci OZ: Mgr. Peter Brtko, Ing. Peter Klačko, Mgr. Vladimír Klopta, Igor Marton,
Jozef Peniak, Ing. Dušan Štefaničiak, Ing. Michal Švento, Mgr. Iveta Žerebáková
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice a schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Kontrola uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.
3. Návrh Všeobecne záväzného naradenia obce Likavka č. 1/2012 o zmene VZN obce Likavka č.
5/2008 v znení VZN č. 3/2009, VZN č. 5/2010 a VZN č. 4/2011 o určení výšky príspevku na
činnosť školy a školského zariadenia.
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Likavka č. 2/2012, ktorým sa mení VZN obce
Likavka č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby.
5. Návrh Doplnku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Likavka
a členov orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom.
6. Žiadosť o odkúpenie pozemkov.
7. Žiadosť o prenájom nebytového priestoru.
8. Určenie platu starostovi obce na rok 2012.
9. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011 a správa hlavného kontrolóra
o výsledku kontroly za obdobie od 1.1.2012 do 1.3.2012.
10. Informácie starostu obce.
11. Interpelácie.
12. Diskusia.
13. Záver.
K bodu č. 1: Rokovanie OZ otvoril starosta obce Ing. Marián Javorka. Privítal prítomných a
konštatoval, že rokovanie OZ v 6. volebnom období bolo riadne a včas zvolané v zmysle § 13 ods.
č písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a že je prítomná 3/5-nová väčšina poslancov, ktorá je potrebná na schválenie VZN. Starosta obce
navrhol Mgr. Vladimíra Kloptu za predsedu návrhovej komisie a Ing. Michala Šventu a p. Jozefa
Peniaka za členov návrhovej komisie. Starosta obce otvoril diskusiu k predloženému návrhu. Bez
diskusie. OZ prijalo uznesenie č. 5/2012 a).
Hlasovanie: 8-0-0
Starosta obce navrhol za zapisovateľa Ing. arch. Ivetu Hatalovú – prednostku OcÚ a za
overovateľov zápisnice Mgr. Petra Brtku a p. Igora Martona. Starosta obce otvoril diskusiu. Bez
diskusie. OZ prijalo uznesenie č. 5/2012 b).
Hlasovanie: 8-0-0
Starosta obce otvoril diskusiu k programu rokovania. Hlavná kontrolórka obce žiadala doplniť do
bodu 9 správu hlavného kontrolóra o výsledku kontrolnej činnosti za obdobie od 1.1.2012 do
1.3.2012 a p. Igor Marton žiadal doplniť ako bod 11 interpelácie a body 11 a 12 označiť ako body
12 a 13. OZ schválilo program rokovania aj s doplnením uznesením č. 5/2012 c).
Hlasovanie: 8–0-0
K bodu č. 2: Kontrolu uznesení zo zasadnutí OZ vykonala hlavná kontrolórka obce. Starosta
otvoril diskusiu. Bez diskusie. OZ prijalo uznesenie č. 6/2012.

Hlasovanie: 8-0-0
K bodu č. 3: Starosta obce otvoril diskusiu k návrhu VZN č. 1/2012. Ing. Švento ako člen
finančnej komisie odporučil zvýšiť príspevok na režijné náklady na sumu 0,04 €. Mgr. Klopta
tlmočil stanovisko finančnej komisie, ktorá odporučila návrh Ing. Šventu aj VZN schváliť. Starosta
obce ukončil diskusiu. OZ schválilo návrh Ing. Šventu.
Hlasovanie: 8–0-0
OZ prijalo uznesenie č. 7/2012.
Hlasovanie: 8–0–0
K bodu č. 4: Starosta obce otvoril diskusiu k VZN č. 2/2012. Mgr. Klopta tlmočil stanovisko
finančnej komisie, ktorá odporučila VZN schváliť. Starosta obce ukončil diskusiu. OZ prijalo
uznesenie č. 8/2012.
Hlasovanie: 8-0-0
K bodu č. 5: Starosta obce otvoril diskusiu k návrhu Doplnku č. 1 k Zásadám odmeňovania
poslancov obecného zastupiteľstva obce Likavka a členov orgánov, zriadených obecným
zastupiteľstvom. Mgr. Klopta tlmočil stanovisko finančnej komisie, ktorá odporučila doplnok
schváliť s tým, aby sa odmeny mohli vyplácať aj v hotovosti. Starosta obce ukončil diskusiu. OZ
schválilo pripomienku finančnej komisie.
Hlasovanie: 8–0–0
OZ prijalo uznesenie č. 9/2012.
Hlasovanie: 8–0–0
K bodu č. 6: Starosta obce otvoril diskusiu k predaju pozemkov pre D. Olosovú, ktoré sa
nachádzajú pod jej rodinným domom a hospodárskymi budovami. Mgr. Žerebáková uviedla, že
predložený geometrický plán nie je dobrý a že je potrebné predložiť nový, ktorý musí byť
schválený komisiou životného prostredia a výstavby a reálne zameranie pozemku musí byť za
prítomnosti tejto komisie. Starosta obce ukončil diskusiu. OZ prijalo uznesenie č. 10/2012.
Hlasovanie: 8–0–0
K bodu č. 7: Starosta obce otvoril diskusiu k žiadosti o prenájom priestorov v budove Hasičskej
zbrojnice. Nakoľko sa jedná o verejný záujem, prenájom by sa uskutočnil bez verejnej súťaže. Mgr.
Klopta tlmočil stanovisko finančnej komisie, ktorá žiadala, aby 1. splátka v roku 2012 bola
zaplatená do 15.4.2012 a polročné platby boli platené preddavkovo k 30.6 a 15.12. bežného
kalendárneho roka. Starosta obce ukončil diskusiu. OZ schválilo pripomienku finančnej komisie.
Hlasovanie: 8–0–0
OZ prijalo uznesenie č. 11/2012 a)
Hlasovanie: 8–0–0
OZ prijalo uznesenie č. 11/2012 b).
Hlasovanie: 8-0-0
K bodu č. 8: Starosta obce otvoril diskusiu. Mgr. Žerebáková navrhla, aby plat starostu zostal
v pôvodnej výške. Nakoľko plat starostu je súčinom priemernej mzdy v národnom hospodárstve za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov,
navrhla, aby sa zvýšenie platu starostu o 10 % za rok 2011 znížilo na 7,6 % v roku 2012. Ing.
Švento navrhol zvýšenie platu starostu o 20 %. Starosta obce ukončil diskusiu. Návrh Ing. Šventu
nebol schválený..
Hlasovanie: 3 (za Ing. Švento, Mgr. Brtko, p. Peniak) – 4 (proti Mgr. Žerebáková, Mgr. Klopta,

Ing. Štefaničiak, p. Marton) – 1 (zdržal sa Ing. Klačko)
Schválený bol návrh Mgr. Žerebákovej.
Hlasovanie: 4 (za Mgr. Žerebáková, Mgr. Klopta, Ing. Štefaničiak, p. Marton) – 1 (proti p. Peniak)
– 3 (zdržali sa Ing. Klačko, Mgr. Brtko, Ing. Švento).
OZ prijalo znesenie č. 12/2012.
Hlasovanie: 8-0-0
K bodu č. 9: Hlavná kontrolórka obce predniesla správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce za rok 2011, v ktorej uviedla všetky kontroly a ich výsledky vykonané za rok 2011. OZ prijalo
uznesenie č. 13/2012 a).
Hlasovanie: 8-0-0
Hlavná kontrolórka obce predniesla správu o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.1.2012 do
1.3.2012. OZ prijalo uznesenie č. 13/2012 b).
Hlasovanie: 8-0-0
OZ požiadala hlavnú kontrolórku obce o vykonanie následnej finančnej kontroly plnenia opatrení
uložených starostom obce OŠK Likavka – futbalový oddiel ku dňu 30.4.2012. OZ prijalo uznesenie
č. 13/2012 c).
Hlasovanie: 8-0-0
K bodu č. 10: Starosta obce podal nasledujúce informácie:
- Zahájená bola verejná súťaž na zariadenie zdravotných stredísk.
- Ešte nebola ukončená verejná súťaž na dodávateľa stavby „Rekonštrukcia zdravotných
stredísk ...“ z dôvodu neustáleho podávania námietok.
- Bude potrebné obnoviť označenie ulíc.
- Prebehla verejná súťaž na stravné lístky pre zamestnancov obce.
- Potreba umiestniť označenie obce smerom od Rybárpoľa.
- Rokovanie s LOS ohľadom DFF.
- Obec získala dotáciu zo štátu na kamerový systém a učebňu dopravnej výchovy.
- Bol opravený miestny rozhlas pre rodinné domy pri Hubertuse a prekaliborované merače
rýchlosti.
- Zaslaný list na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ministerstva dopravy v Žiline
s protokolmi o meraní vibrácií a hlučnosti.
- Bola skolaudovaná dažďová kanalizácia.
- Zakúpená bola svetelná informačná tabuľa na OcÚ.
- Boli schválené tri aktivity Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a. s. v obci Likavka.
- Uskutočnilo sa pracovné stretnutie ohľadom vyriešenia problémov s odtokom dažďovej
vody na ul. Železničnej.
- Uskutočnilo sa rokovanie s občanmi a orgánmi, ktoré podali námietky k ÚP a tieto neboli
OZ úplne akceptované.
- Oboznámil OZ s pripravovanými kultúrnymi podujatiami a investičnými aktivitami.
OZ prerokovalo zmluvy o partnerskej spolupráci s obcou Popesti – osada Bodonoš (Rumunsko),
s obcou Báč – osada Selenča (Srbsko) a mestom Slatiňany (Česká republika). OZ prijalo uznesenie
č. 14/2012.
Hlasovanie: 8-0-0
OZ prijalo uznesenie č. 15/2012.
Hlasovanie: 8-0-0
OZ prijalo uznesenie č. 16/2012.
Hlasovanie: 8-0-0
Starosta obce požiadal o schválenie výšky reprezentačného. OZ prijalo uznesenie č. 17/2012.
Hlasovanie: 8-0-0

Prednostka OcÚ predložila návrh na použitie príspevku od rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy a školského klubu detí a to na výmenu okien príp. nákup učebných pomôcok. OZ
prijalo uznesenie č. 18/2012a).
Hlasovanie: 8-0-0
Prednostka OcÚ predložila návrh na použitie finančných prostriedkov nad rozpočtový limit
výdavkov ZŠ na výmenu okien v ZŠ. OZ prijalo uznesenie č. 18/2011b).
Hlasovanie: 8-0-0
OZ prijalo uznesenie č. 19/2012.
Hlasovanie: 8-0-0
K bodu č. 11: Neboli predložené interpelácie zo strany poslancov OZ.
K bodu č. 12: Starosta obce otvoril diskusiu. Mgr. Klopta sa zaujímal, o výmenu zábradlia na št.
ceste I/59. Starosta odpovedal, že listom mu SSC sľúbila výmenu. Ing. Švento požiadal starostu,
aby zabezpečil vyčistenie priekopy pozdĺž železničnej trate. Mgr. Klopta sa informoval, ktoré
námietky občanov k ÚP boli zohľadnené. Starosta obce informoval, že sa zruší navrhovaná plocha
vedľa PD na výrobu a zokruhovanie ulice na Puškárni. P. Peniak sa opýtal, či sa budú spilovať
stromy na Družstevnej ulici, čo sa urobí s rúrami na ihrisku a oznámil, že v spolupráci s hasičmi sa
organizuje Floriánska kvapka krvi. Starosta informoval, že údržbu predmetných drevín vykoná
firma Telecom, nakoľko dreviny zasahujú do jej vedenia a ako naložiť s rúrami na ihrisku zatiaľ
ponechal v kompetencii OŠK. P. Marton poďakoval starostovi obce, že sa vybavilo nové zrkadlo na
št. ceste I/59 a vyzbierali sa odpadky na Strážniku. Starosta obce ukončil diskusiu. OZ prijalo
uznesenie č. 20/2012.
Hlasovanie: 8-0-0
K bodu č. 13: Starosta obce ukončil rokovanie OZ a poďakoval prítomným za účasť.

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

Mgr. Peter Brtko, v. r.
overovateľ

Igor Marton, v. r.
overovateľ

Ing. Marián Javorka, v. r.
starosta obce

