OBEC LIKAVKA
Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke
dňa 07.11.2018
Starosta obce
Hlavný kontrolór obce

Ing. Marián Javorka
Mgr. Janka Pavlíková

Prítomní poslanci OZ: Miroslav Brtko, Mgr. Peter Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko (od 17:09 hod.), Ing. Daniela Pongráczová,
Ing. Michal Švento
Ospravedlnení poslanci: Mária Mravcová
Prizvaná: Mgr. Mária Slašťanová – ref. OcÚ
Návrh programu rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie, určenie
zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva
2. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
3. Prevod obecného majetku
4. Započítanie nákladov vynaložených na zhodnotenie objektu s nájomným nájomcovi –
Veronika Ondríková
5. NÁVRH – Všeobecne záväzné nariadenie Obce Likavka, o záväznej časti Zmien
a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Likavka, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť
Územného plánu obce Likavka, vyhlásená VZN Obce Likavka č. 8/2012 o záväznej
časti Územného plánu obce Likavka
6. Poskytnutie finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí na rok 2019
7. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2018
8. Návrh – schválenie odmien
9. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 15.9.2018 do 31.10.2018
10. Informácie starostu obce
11. Interpelácie poslancov
12. Rôzne
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 MVDr. Vladimíra Hatalu za členov návrhovej komisie. Starosta obce
otvoril diskusiu k predloženému návrhu. Bez diskusie. Hlasovanie: 7-0-0.
Za overovateľov zápisnice navrhol Mgr. Petra Brtka a p. Daniela Kríža. Starosta obce otvoril
diskusiu. Bez diskusie. Hlasovanie: 7-0-0.
Starosta obce navrhol za zapisovateľku Mgr. Máriu Slašťanovú – ref. OcÚ. Starosta obce
otvoril diskusiu k predloženému návrhu. Bez diskusie. Hlasovanie: 7-0-0.
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Starosta upozornil na zmeny, ktoré sa týkajú dvoch bodov programu rokovania. A to
konkrétne bod č. 2, ktorého doteraz zaužívaný termín „Kontrola uznesení“ sa mení na termín
„Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva“ a bod č. 12, ktorého doteraz
zaužívaný termín „Diskusia“ sa mení na termín „Rôzne“.
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu programu rokovania. Hlasovanie: 7-0-0.
Návrhy uznesení predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 318/2018-7 a). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela
Pongráczová, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 318/2018-7 b). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela
Pongráczová, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 318/2018-7 c). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela
Pongráczová, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 2: Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
Predkladateľ: Kontrolu uznesení vykonala hlavná kontrolórka obce a konštatovala, že od
začiatku nového volebného obdobia bolo doposiaľ prijatých 317 uznesení obecného
zastupiteľstva, z ktorých vyplývajú nasledovné odporúčania:
Uznesenie č. 267/2018-7 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. Starosta obce zaslal
žiadosť o vyjadrenie k prenájmu Správe ciest Žilinského samosprávneho kraja, Okresnému
úradu Ružomberok – odboru dopravy, Žilinskému samosprávnemu kraju odboru dopravy
Žilina. Dňa 23.10.2018 sa k predmetnej veci uskutočnilo aj rokovanie, z ktorého bol
spracovaný záznam. Po obdržaní všetkých vyjadrení sa bude pokračovať v konaní
o prenájme. Navrhované dopravné značenie bolo zrealizované.
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. Obecné
zastupiteľstvo na poslednom rokovaní dňa 26.9.2018 uznesením č. 309/2018-7 prerokovalo
žiadosť Mgr. Ľubomíra Sochu o prenájom časti pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce
o výmere 397,5 m2 a schválilo spôsob prenájmu časti pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorým je regulovanie parkovania motorových vozidiel pre potreby obyvateľov obce
a zákazníkov obchodného centra. Zvislé dopravné značenie bolo zrealizované a vodorovné
značenie bude zrealizované v najbližšom možnom čase.
Pri kontrole uznesení hlavný kontrolór zistil, že je potrebné zrušiť uznesenie obecného
zastupiteľstva č. 111/2016-7 zo dňa 27.4.2016, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo
dočasnú prebytočnosť majetku obce a to časť pozemku o výmere 15 m2 z pozemku KN E
parc. č. 6001/1 o výmere 485 m2, druh pozemku ostatná plocha, ktorý je zapísaný na LV 3259
vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, nakoľko tento priestor
Obec Likavka trvale ani prechodne nevyužíva na plnenie úloh obce a ktorým obecné
zastupiteľstvo schválilo zámer prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
na základe ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, žiadateľ Pavol Klačko, 034 95 Likavka č. 279 a to časť pozemku
o výmere 15 m2 z pozemku KN E parc. č. 6001/1 o výmere 485 m2, druh pozemku ostatná
plocha, katastrálne územie Likavka, zapísanej na LV č. 3259, vedenom Okresným úradom
Ružomberok, katastrálnym odborom, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou dobou
pre obe zmluvné strany, za cenu nájmu určenú podľa prílohy č. 9 Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Obce Likavka. Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obecné
zastupiteľstva Obce Likavka považuje skutočnosť, že žiadateľ na pozemok, ktorý sa nachádza
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v bezprostrednej blízkosti rodinného domu, kde plánuje umiestniť plechovú prenosnú garáž,
ktorá bude slúžiť ako parkovacie miesto pre osobné motorové vozidlo na zabezpečenie
ochrany majetku v osobnom vlastníctve, čím sa zároveň zvýši bezpečnosť na priľahlej
komunikácii.
Starosta obce sa stotožnil s odporúčaniami hlavného kontrolóra obce a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Prítomní poslanci zhodne vyjadrili súhlas k navrhovaným odporúčaniam hlavného kontrolóra
obce Likavka.
Návrh uznesení predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 319/2018-7. Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela
Pongráczová, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 320/2018-7 a). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela
Pongráczová, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 320/2018-7 b). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela
Pongráczová, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 3: Prevod obecného majetku
Predkladateľ: Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou žiadateľa Mgr. Ľubomíra
Sochu, bytom Kolónia 359/24, 029 51 Lokca, zo dňa 26.6.2018, o prenájom časti pozemku na
ulici J. Kačku pri budove obchodného centra, za účelom potreby regulovania parkovania pre
potreby obyvateľov obce a zákazníkov obchodného centra a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Ing. Michal Švento za finančnú komisiu odporučil predmetnú žiadosť schváliť, ale zároveň
apeloval na to, aby sa predmetná lokalita ďalej monitorovala, či nenastáva zhoršenie situácie
s parkovaním na ul. Železničnej.
Starosta ešte vysvetlil niektoré náležitosti ohľadom parkovania na danom parkovisku
a uviedol, že parkovisko bude určené pre klientov a zamestnancov obchodného centra denne
od 06:00 – 20:00 hod. po dobu 1 hodiny.
MVDr. Vladimír Hatala sa opýtal, odkedy sa má nabehnúť na tento systém parkovania.
Starosta odpovedal, že automaticky po podpísaní zmluvy.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 321/2018-7. Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela
Pongráczová, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 3: Prevod obecného majetku
Predkladateľ: Starosta obce oboznámil OZ so žiadosťou Ing. Štefana Pačina a Ing. Renáty
Pačinovej, bytom Likavka č. 555, o odpredaj časti pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce,
o výmere 2 m2, evidovaného na parcele EKN č. 6000/1, druh pozemku ostatné plochy,
katastrálne územie Likavka, zapísaného na LV č. 3259 vedenom Okresným úradom
Ružomberok, katastrálnym odborom.
Starosta otvoril diskusiu.
Diskusia:
Ing. Michal Švento sa opýtal, či predmetná časť pozemku nezasahuje do cesty alebo či sa tam
nevyskytuje nejaký iný problém.
Starosta odpovedal, že v blízkosti vedie kanalizácia, ale či to do pozemku zasahuje sa zistí až
z geometrického plánu.
Ing. Michal Švento sa vyjadril, že problematiku je potrebné najprv preveriť a že momentálne
by bolo unáhlené o niečom rozhodnúť.
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Likavke dňa 07.11.2018
Overovatelia: Mgr. Peter Brtko, Daniel Krížo
Strana 3 z 14

Mgr. Peter Brtko povedal, že tiež nie je proti spomínanej žiadosti ale súhlasil, aby žiadosť
najprv preverila stavebná komisia. P. Brtko ďalej uviedol, že v prípadnej zmluve bude
potrebné uviesť, že si žiadateľ daný pozemok nemôže oplotiť, aby sa situácia na priľahlej
ceste ešte viac nezhoršila.
Návrh uznesení predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 322/2018-7 a). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela
Pongráczová, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 322/2018-7 b). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Ing. Daniela
Pongráczová, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 4: Započítanie nákladov vynaložených na zhodnotenie objektu s nájomným
nájomcovi – Veronika Ondríková
Predkladateľ: Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou pani Veroniky Ondríkovej,
Likavka č. 489, 034 95 Likavka, IČO 51 921 448, ktorá je nájomcom nebytového priestoru
o výmere 134 m2, nachádzajúceho sa na prízemí budovy bývalej reštaurácie v Likavke súp. č.
1000, o započítanie nákladov spojených so stavebnými úpravami, ktoré boli vykonané
v nebytovom priestore na vlastné náklady v sume 10 749,89.-€. Starosta obce navrhol
obecnému zastupiteľstvu schváliť uznesenie o započítaní nákladov na stavebné úpravy
s nájomným a to vo výške 3741.-€, čo sú náklady na výmenu okien a dverí na prenajatom
priestore, nakoľko v budove sídli aj iný subjekt, ktorý taktiež realizoval stavebné úpravy
a boli mu započítané len náklady na výmenu okien.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Ing. Michal Švento sa za finančnú komisiu vyjadril že v rámci objektivity s druhým
subjektom, ktorý má nájom v spomínanej budove, súhlasí so započítaním nákladov na
výmenu okien a dverí.
Starosta dal slovo p. Ondríkovej.
P. Veronika Ondríková stručne priblížila dôvody svojej žiadosti o úpravu nájomného.
P. Marián Mliečko sa dostavil do rokovacej miestnosti v čase 17:09 hod.
Starosta obce navrhol rešpektovať žiadosť p. Ondríkovej ale s ohľadom na predchádzajúcu
zmluvu s iným subjektom, ktorý má v predmetnej budove nájom.
Mgr. Peter Brtko súhlasil so slovami starostu a navrhol započítať náklady len v takej miere,
ako to bolo v minulosti s iným nájomcom.
Ing. Edita Homolová navrhla započítať do nájmu aj náklady spojené s realizáciou
vodoinštalácie.
MVDr. Vladimír Hatala tiež súhlasil s výraznejším ponížením nájmu, ktoré by mohlo pomôcť
k rozbehnutiu prevádzky.
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu, ktorý predstavuje započítanie nákladov na
stavebné úpravy zahrňujúce výmenu dverí, okien a realizáciu vodoinštalácie v prenajatom
priestore.
Hlasovanie: 6-0-2 (za: Miroslav Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel
Krížo, Ing. Daniela Pongráczová, Ing. Michal Švento, zdržali sa: Mgr. Peter Brtko, Marián
Mliečko)
Hlavná kontrolórka obce Mgr. Janka Pavlíková pripomenula, že treba skontrolovať
akceptovateľnosť dokladov spojených s vodoinštaláciou.
Starosta obce povedal, že v najbližšom čase sa preskúma akceptovateľnosť týchto dokladov a
na dnešnom zasadnutí sa môže schváliť zatiaľ len uznesenie o započítaní nákladov
vynaložených na zhodnotenie objektu vo výške 3741.-€, čo predstavujú náklady na výmenu
okien a dverí v prenajatom priestore.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
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OZ prijalo uznesenie č. 323/2018-7. 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: NÁVRH – Všeobecne záväzné nariadenie Obce Likavka, o záväznej časti
Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Likavka, ktorým sa mení a dopĺňa záväzná časť
Územného plánu obce Likavka, vyhlásená VZN Obce Likavka č. 8/2012 o záväznej časti
Územného plánu obce Likavka
Predkladateľ: Starosta obce predstavil prítomným poslancom Správu k vyhodnoteniu
pripomienkového konania a postupu obstarávania Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu
obce Likavka a návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje záväzná časť
Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Likavka.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanci diskutovali o predložených dokumentoch bez pripomienok.
Návrh uznesení predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 324/2018-7 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. 324/2018-7 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. 324/2018-7 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)
OZ prijalo uznesenie č. 324/2018-7 d). 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. 324/2018-7 e). 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: Poskytnutie finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí na rok 2019
Predkladateľ: Starosta obce predstavil prítomným žiadosti o poskytnutie finančných
prostriedkov na záujmové vzdelávanie na rok 2019, ktoré na obce Likavka zaslalo spolu 5
poskytovateľov záujmového vzdelávania a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Ing. Michal Švento uviedol, že finančná komisia sa zaoberala otázkou prerozdelenia
finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie, ktoré navrhuje oproti minulému roku
zvýšiť na 6,-€/mesiac/dieťa, pre deti vo veku 5 až 15 rokov s trvalým pobytom v obci Likavka.
Ďalej Ing. Michal Švento navrhol neposkytnúť finančný príspevok na záujmové vzdelávanie
Súkromnému centru voľného času, Košťany nad Turcom č. 145, z dôvodu nesplnenia všetkých
formálnych náležitostí.
Starosta obce podal vysvetlenie na základe čoho navrhuje zamietnuť žiadosť v prípade tohto
subjektu.
Mgr. Peter Brtko sa vyjadril, že súhlasí s návrhom Ing. Michala Šventa.
Návrh uznesení predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 325/2018-7 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)
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OZ prijalo uznesenie č. 325/2018-7 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. 325/2018-7 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)
OZ prijalo uznesenie č. 325/2018-7 d). 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. 325/2018-7 e). 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. 325/2018-7 f). 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. 7: Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2018
Predkladateľ: Starosta obce podal informácie o zmenách rozpočtu obce na rok 2018
vykonaných rozpočtovým opatrením (RO) č. 15,16,17/2018, ktoré boli vypracované z
dôvodov skutkového stavu a nevyhnutných potrieb obce podľa rozpisu v prílohe a ktoré sú
podrobne rozpísané v dôvodovej správe k programu rokovania. Starosta otvoril diskusiu.
Diskusia:
Ing. Michal Švento sa spolu aj za finančnú komisiu vyjadril, že odporúča rozpočtové
opatrenia schváliť.
Ostatní poslanci súhlasili bez ďalších pripomienok.
Návrh uznesení predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 326/2018-7 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. 326/2018-7 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. 326/2018-7 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. 8: Návrh – schválenie odmien
Predkladateľ: Starosta obce predložil návrh na odmeny pre poslancov s cieľom odmeniť
výsledky práce poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré prihliadajú na kvalitu výkonu ich
funkcie, ich prácu a aktivitu na prípravách materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva,
na prípravách a organizovaní športových, kultúrnych a ostatných spoločenských podujatí v
obci, v zmysle Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Likavka a
členov orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Starosta otvoril diskusiu.
Diskusia:
Ing. Michal Švento poďakoval všetkým poslancom za doterajšiu spoluprácu a ducha
dobrovoľníctva s ktorým pristupujú k svojej funkcii a zároveň sa vyjadril, že si váži, ako si
starosta cení ich prácu.
Mgr. Peter Brtko sa tiež pripojil k slovám Ing. Michala Šventa a potvrdil, že v prvom rade ide
z ich strany o snahu spraviť niečo dobré pre obec, a tiež poďakoval p. starostovi, že sa aj
takýmto spôsobom rozhodol oceniť ich prácu.
Mgr. Ľuboš Birtus sa dostavil do rokovacej miestnosti v čase 18:32 hod.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
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OZ prijalo uznesenie č. 327/2018-7. 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: Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 15.9.2018. do 31.10.2018
Predkladateľ: Mgr. Janka Pavlíková, hlavná kontrolórka Obce Likavka podala v správe
informácie o kontrolovanom subjekte - Obecný úrad Likavka, kde bola za obdobie od
12.6.2018 do 15.9.2018 vykonaná kontrola v súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok
2018: Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách
za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017. Počas tohto obdobia bolo vykonaných 10 kontrol
z ktorých v piatich boli zistené nedostatky. Starosta obce v stanovených lehotách určených na
odstránenie nedostatkov a opatrení neprijal určené opatrenia, resp. neodstránil príčiny vzniku
zistených nedostatkov.
Starosta reagoval na správu hlavnej kontrolórky vysvetlením, že zistené nedostatky konzultoval
s každým zamestnancom, ktorých sa tieto týkali a príslušné opatrenia na ich odstránenie podal
formou ústneho dohovoru a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanci diskutovali bez ďalších pripomienok.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 328/2018-7. 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. 10: Informácie starostu obce
Starosta obce na oboznámil prítomných poslancov s predbežnou zmluvou o spolupráci medzi
Obcou Likavka a spoločnosťou ATM Point, s.r.o. Banská Bystrica o podpore umiestnenia
automatizovaného hotovostného bankomatu v obci. Starosta uviedol, že na základe rokovania
bol tento bankomat umiestnený do obchodnej prevádzky CBA Verex, a.s. na trojmesačné
skúšobné obdobie, počas ktorého náklady na prevádzku bankomatu znášala spoločnosť ATM
Point. Počas tohto skúšobného obdobia bola frekvencia výberov hotovostí približne 150
výberov za mesiac. Náklady na prevádzku bankomatu pri spomínanej frekvencii výberov
nestačia a preto spoločnosť ATM Point požiadala ako obec Likavka, tak aj obchodnú
spoločnosť CBA Verex na dofinancovanie týchto nákladov. Navrhovaná suma predstavuje
hodnotu 50 €/mesiac pre obe strany. Starosta ešte doplnil, že poplatky, ktoré sa strhávajú
občanom pri výbere hotovosti sa rôznia podľa banky, v ktorej má daný obyvateľ zriadený účet
a sú teda aj realizované príslušnou bankou, nie spoločnosťou ATM Point.
Starosta otvoril diskusiu:
Diskusia:
Ing. Michal Švento aj za finančnú komisiu uviedol, že ak bude zo strany obyvateľov záujem,
odporúča na skúšobné obdobie uzatvorenie zmluvy schváliť.
P. Marián Mliečko sa opýtal, s akým ohlasom túto službu prijali obyvatelia obce.
Starosta obce povedal, že táto služba bola zo strany obyvateľov žiadaná a preto to prijali
kladne.
Mgr. Peter Brtko tiež vyjadril svoju podporu schváleniu zmluvy na skúšobné obdobie.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 329/2018-7. 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)
Starosta ďalej oboznámil poslancov s nasledovnými informáciami:
Technické a projektové aktivity:
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- zhotovenie a montáž prístrešku nad schodiskom služobného vchodu do domu smútku,
oprava schodov a obnova obkladov sokla na tomto schodisku, dokončovacie práce po
výmene dverí vedľa hlavného vchodu
- zintenzívnenie odvozu odpadu z kontajnerov na cintoríne, vykosenie celého areálu, odvoz
trávy, vysekávanie konárov a kríkov, hrabanie a odvoz lístia
- vysekávanie a odvoz kríkov v bočnom svahu kopca Paračka ako predpríprava na
budovanie chodníka
- vybudovanie spevnenej plochy zo štrkodrvy a frézovaného asfaltu na účely zriadenia
autobusovej zastávky oproti Centru sociálnych služieb Likava a natretie označníka na
druhej strane tejto zastávky
- osadenie dvoch smetných košov pri lavici ponad Váh
- čistenie naplavenín v dažďových kanalizáciách za pekárňou a opri novinovom stánku
- čistenie krajnice a obrubníkov cesty I/59 od buriny a inertného materiálu (Hollého ulica)
- revitalizácia pamätného hája na Kramariskách – mulčovanie a terénne úpravy, zber
odpadkov v okolí, zasadenie piatich stromov, osadenie kovových stĺpikov na ohraničenie
areálu a zabránenie vjazdu motorových vozidiel
- natretie mosta na Družstevnej ulici, rozhlasových stĺpov a výmena dopravnej značky „Daj
prednosť v jazde“
- čistenie a natieranie stĺpov obecného rozhlasu v centre obce
- regulácia potoka Kopanica (Žabovo) v blízkosti obecného úradu a vyčistenie úseku
bočného ramena potoka Likavčianka (dodávateľsky) – je vybavené aj ďalšie pokračovanie
v čistení potoka Kopanica v okolí kostola
- obnova povrchu vývesných tabúľ a volebných paravánov pre komunálne voľby +
všeobecná príprava organizácie týchto volieb
- kosenie trávy, hrabanie lístia a odvoz tohto odpadu z okolia kostola a fary a z areálu ZŠ
s MŠ
- prípravné práce na zriadenie parkoviska pred obch. domom COOP Jednota – vyčistenie
plochy od blata a lístia
- inštalácia zvislého a vodorovného dopravného značenia v areáli ZŠ s MŠ, v križovatke pri
fare, na parkovisku pred predajňou CBA Verex a za asistencie policajného zboru pri
zriadení vyhradeného parkoviska pred obch. domom COOP Jednota (dodávateľsky)
- výmena kobercov na schodoch pri vstupe do obecného úradu
- osadenie výstražných tabuliek pri kontajneroch na Mikuštiakovej ulici
- rozšírenie dosahu obecného rozhlasu na Hollého ulici a výmena starých reproduktorov
a vodičov
- výmena 2 ks regulátorov na rozvodoch plynu v kotolni kultúrneho domu a prečistenie
oboch kotlov + dodaná revízna správa a protokol (dodávateľsky)
- inštalácia el. varnej panvice v školskej jedálni (dodávateľsky)
- prebieha rozšírenie kamerového systému v areáli ZŠ s MŠ o 4 kamery (dodávateľsky)
- finišujeme na podaní žiadosti na zriadenie verejných WI-FI zón v obci
- Ministerstvom životného prostredia bola podporená žiadosť o zateplenie a stavebné úpravy
budovy materskej školy a školskej jedálne v celkovej sume takmer 800.000 €. Starosta
v tejto veci zriadil osobitný účet na príjem dotácie a poskytol sprostredkovateľskému
orgánu ďalšie podklady potrebné k podpisu príslušnej zmluvy
- uzatvorenie zmluvy so softvérovou firmou RESCO o bezplatnom užívaní aplikácie Lepšia
obec na komunikáciu medzi občanmi a obecným úradom - aplikácia sa v súčasnosti
vylaďuje podľa konkrétnych požiadaviek obce Likavka.
Bilancia spoločenských aktivít a podujatí:
- 27.9. – rokovanie regionálneho združenia ZMOSu v Liptovských Revúcach, na ktorom
starosta obce inicioval prijatie uznesenia, ktorým boli kompetentné orgány vyzvané na
prijatie opatrení na reguláciu stavu medveďa hnedého a ďalších voľne žijúcich živočíchov ,
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na rokovaní odzneli informácie prednostky OÚ RK ku komunálnym voľbám a stručný
prehľad legislatívnych zmien a súvisiacej problematiky s JUDr. Kantíkovou,
- od 1.10. vykonáva zber zmesového komunálneho odpadu v obci spoločnosť OZO jeden
krát týždenne (v utorok), obec za túto službu platí paušálne za vyprázdnenú KUKA nádobu
- starosta obce apeloval na poslancov o šírenie informácie, aby občania na vyprázdňovanie
nepredkladali zberovej spoločnosti poloprázdne nádoby
- 5.10. – účasť na Športových hrách seniorov organizovaných Centrom sociálnych služieb
Likava za účasti družstva dôchodcov z našej obce
- 6.10. – v telocvični ZŠ s MŠ Likavka sa uskutočnilo kolo vzpieračskej ligy starších žiakov
- 8.10. – uskutočnený hovor s ľudom k realizácii rekonštrukcie miestnej komunikácie
a budovania chodníka a dažďovej kanalizácie na Paračke
- 8.10. – zasadnutie miestnej volebnej komisie
- 12.10. – obhliadka zrealizovaných stavebných prác na ulici Pod hradom zamestnancom
spoločnosti Lesy SR, v súvislosti s poskytnutou dotáciou vo výške 10.000 € od tejto
spoločnosti a potrebou jej uhradenia voči obci
- 18.10. – stretnutie s jubilantmi v sále kultúrneho domu – pozvaných bolo 174 jubilantov,
prišlo približne 140
- 19.10. – starosta obce prebral v Žiline hasičský protipovodňový vozík pre potreby
likavských dobrovoľných hasičov
- 23.10. – miestne šetrenie za účelom potenciálnej zámeny pozemkov medzi obcou a p.
Dubovcovou za účasti riaditeľov Správy ciest ŽSK, povereného zamestnanca tejto
spoločnosti v Závode Liptov a riaditeľa odboru dopravy Úradu ŽSK
- 23.10. - rokovanie regionálneho združenia ZMOSu v Liskovej – bilancia končiaceho
volebného obdobia
- 23.10. – školenie členov okrskových volebných komisií na obecnom úrade
- 24.10. – program k 100. výročiu vzniku Československej republiky na pôde ZŠ s MŠ
Likavka spojený so slávnostným odhalením zrevitalizovaného pamätníka a pamätného hája
na Kramariskách
- 27.10. – Hokejbalový turnaj ulíc za účasti 6 družstiev
- 29.10. – valné zhromaždenie Vodárenskej spoločnosti Ružomberok – obec požiada
o doplnenie aktivít v schválenom investičnom pláne na r. 2019 aj o rekonštrukčné práce na
vodovodných a stokových sieťach v Likavke
- 2.11. – rokovanie na MsÚ Ružomberok o priebehu prác na diaľnici D1 – plánované
termíny a úlohy sa plnia, vyrazených je viac ako 400 m v oboch tunelových rúrach, v r.
2019 bude naša obec atakovaná vývozom vyťaženej horniny do jej katastra na pozemné
úseky ciest. Starosta obce informoval účastníkov o lokálnych problémoch spojených
s enormne zvýšenou prašnosťou a o upchatých priepustoch a žľaboch v okolí stavbou
využívanej cesty I/59
- 5.11. – prerokovanie protokolu z kontroly na pôde pobočky NKÚ v Žiline a určenie
termínov na prijatie a vykonanie opatrení v súvislosti s kontrolnými zisteniami
- rokovanie s konateľom spoločnosti Včela Lippek o možnosti výstavby bytového domu
v areáli likavskej prevádzkovej jednotky tejto spoločnosti – výstavba začne najneskôr do
konca r. 2019 a 12.11. sa začne s prípravou stavebnej dokumentácie.
Diskusia:
Ing. Edita Homolová sa opýtala na problematiku vysýpania priložených vriec k smetným
nádobám spoločnosťou OZO, ktorá od 1.10.2018 vykonáva zber komunálneho odpadu v obci.
Starosta obce odpovedal, že tieto vrecia sa zbierajú a zatiaľ sa nepočítajú ako ďalšie smetné
nádoby. Má to však byť len na toto obdobie rozbehu nového systému zberu komunálneho
odpadu, po čase sa nabehne na spôsob, kedy sa každé jedno vrece navyše bude považovať za
ďalšiu smetnú nádobu.
Ing. Michal Švento navrhol, že v takom prípade by malo OZ zvážiť, či nebude vhodnejšie,
aby obec prešla z paušálneho na množstvový zber komunálneho odpadu.
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Mgr. Peter Brtko tiež v súvislosti s touto témou upozornil, že pracovníci vykonávajúci zber
komunálneho odpadu v obci nechávajú uložené smetné nádoby viac do cesty a že by bolo
vhodné ich na to upozorniť.
Mgr. Peter Brtko tiež predniesol požiadavku, aby Národná diaľničná spoločnosť, ktorá
v súvislosti s výstavbou diaľnice preváža cez našu obec materiál, spôsobujúci nadmernú
prašnosť, sa aspoň raz týždenne postarala o vystriekanie a vyzametanie celého úseku cesty,
ktorým vozidlá prechádzajú, nie len v jej hornej časti.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 330/2018-7. 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.
K bodu č. 12: Rôzne
Mgr. Peter Brtko upozornil na potrebu vyzametania ulice Pod hradom a opýtal sa ako
pokračujú práce na rekonštrukcii cesty na spomínanej ulici.
Starosta obce uviedol, že práce nepokračujú podľa plánu na základe objektívnych dôvodov,
ktoré bližšie špecifikoval a ktoré spôsobili posunutie termínu ukončenia prác.
Mgr. Peter Brtko sa opýtal, či budú mať tieto práce naviac aj dopad na cenu.
Starosta odpovedal že prebehne rokovanie so zhotoviteľom, na ktorom sa dohodnú
podmienky, za akých sa dielo dokončí a tie budú zakotvené v príslušnom dodatku ku zmluve
o dielo.
Mgr. Peter Brtko ďalej spomenul už dlhotrvajúci problém, ktorý súvisí so zdržiavaním sa
nespratnej mládeže pri pekárni a v priľahlých lokalitách, ktorá robí hluk, kradne obyvateľom
z dvorov podušky na sedenie, ktoré nechávajú rozložené na lúke pri kaplnke a pod. Mgr.
Brtko pripomenul, že by bolo vhodné do daných lokalít častejšie zavolať policajtov
a kontrolovať fotopascu.
P. Daniel Krížo spomenul podnet od občanov, ktorí na ulici J. Hollého nepočujú rozhlas,
a opýtal sa ako formou by bolo vhodné týchto obyvateľov informovať o dianí v obci.
Starosta obce uviedol, že daný problém môže vyriešiť spomínaná aplikácia, ktorú však si
musí každý obyvateľ nainštalovať do počítača. Starosta tiež spomenul, že v niektorých
obciach takýto problém riešia aj systémom zasielania SMS správ.
P. Marián Mliečko sa opýtal, v akom stave je problém s rozhlasom aj v iných častiach obce.
Starosta obce odpovedal, že s týmto problémom sa stretávajú všetky obce, v ktorých bol
obecný rozhlas doplnený aj o automatický systém hlásenia oznamov, ale problém sa už rieši.
P. Marián Mliečko ešte upozornil na problém netriedenia odpadu v kontajneroch na cintoríne,
na upchatý vpust pri ulici Silvestra Nemčeka a na niektoré úseky s prepadnutými poklopmi
a prepadnutou úrovňou krajnice na ceste I/59
P. Daniel Krížo upriamil pozornosť na pomerne nebezpečný úsek cesty pre chodcov, ktorí
prechádzajú z ulice Silvestra Nemčeka ku autobusovej zástavke.
Ing. Daniela Pongráczová tlmočila požiadavku obyvateľov ulice Mlynskej a dobudovanie
splaškovej kanalizácie aj v tejto časti obce.
Starosta obce odpovedal, že pre každú vodárenskú spoločnosť je vysoko neefektívne
budovanie kanalizácie pre potreby malého počtu koncových klientov. Túto otázku už
v minulosti prekonzultoval s výrobno-technickým námestníkom Vodárenskej spoločnosti
Ružomberok, a. s., a ten uviedol, že takéto dobudovanie kanalizácie je možné len za
spoluúčasti pri financovaní od dotknutých obyvateľov. Jedná sa o vybudovanie prípojok ku
hlavnému kanalizačnému potrubiu, ktoré obec nemôže financovať a musí si to každý obyvateľ
financovať sám.
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Ing. Daniela Pográczová ešte upozornila na problém parkovania áut na moste pri škvarovom
ihrisku, ktorý komplikuje prejazd hasičských ale aj iných motorových vozidiel.
Starosta obce odpovedal, že na moste sa parkovať nesmie v zmysle vyhlášky o premávke na
pozemných komunikáciách a že k tomuto problému je potrebné volať políciu, aby upozornila
dotyčných.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
OZ prijalo uznesenie č. 331/2018-7. 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 poďakoval všetkým poslancom nie len za ich účasť na dnešnom rokovaní
ale zároveň aj za ich aktívnu činnosť počas celého volebného obdobia. Starosta ďalej
poďakoval aj p. kontrolórke za jej fundovaný prístup a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave
rokovaní obecného zastupiteľstva.
Mgr. Ľubomír Birtus tiež poďakoval p. starostovi a všetkým poslancom za ich doterajšiu
spoluprácu v hľadaní čo najlepších riešení pre podporu školy.
Ing. Michal Švento v mene všetkých poslancov tiež poďakoval p. starostovi za jeho doterajšiu
prácu vykonávanú pre obec.
Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 20.10 hod.
Zapísala: Mgr. Mária Slašťanová, v. r.

Mgr. Peter B r t k o, 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: 07.11.2018

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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