OBEC LIKAVKA
Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke
dňa 26.06.2019
Starosta obce
Hlavný kontrolór obce

Ing. Marián Javorka
Mgr. Janka Pavlíková

Prítomní poslanci OZ: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento
Prizvaná: Mgr. Mária Slašťanová – 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. „Petícia – Zastavme hazard!“
4. Návrh VZN Obce Likavka o zákaze umiestnenia herne a kasína na území obce
Likavka
5. Návrh VZN Obce Likavka o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú
úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na činnosť školských zariadení
6. Program odpadového hospodárstva Obce Likavka na roky 2016 – 2020
7. Návrh – Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva
Obce Likavka
8. Návrh – Komunitný plán sociálnych služieb Obce Likavka na roky 2019 – 2023
9. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2019
10. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.2.2019 do 1.6.2019
11. Informácie starostu obce
12. Interpelácie poslancov
13. Rôzne
14. 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 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 dal hlasovať o predloženom návrhu programu rokovania obecného
zastupiteľstva. Hlasovanie: 9-0-0. 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. Igora
Martona a p. Daniela Kríža za členov návrhovej komisie. Starosta obce otvoril diskusiu
k predloženému návrhu. Bez diskusie. Hlasovanie: 9-0-0.
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Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Máriu Slašťanovú – ref. OcÚ. Za overovateľov
zápisnice určil poslancov Ing. Editu Homolovú a p. Mariána Mliečka.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala
Uznesenie č. 53/2019 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, 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. Igora Martona a p. Daniela Kríža za členov návrhovej komisie.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
c) berie na vedomie
určenie zapisovateľky Mgr. Márie Slašťanovej,
a overovateľov zápisnice Ing. Editu Homolovú a p. Mariána Mliečka.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, 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 52 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 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 územné celky a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Uvedená úloha sa priebežne plní. Kataríne Dubovcovej na základe predžalobnej
výzvy, ktorá bola doručená na obecný úrad, obec zaslala vyjadrenie o nových
skutočnostiach, zistených ohľadom vlastníctva predmetného pozemku. V konaní sa
pokračuje.
Uznesenie č. 40/2019-8 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo navrhlo obecnému úradu
do najbližšieho obecného zastupiteľstva vypracovať Zásady odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva obce Likavka a členov komisií. Návrh nových Zásad odmeňovania poslancov
a členov komisií bol predložený na rokovanie OZ dňa 24.4.2019. Nakoľko uznesením OZ č.
46/2019-8 zo dňa 24.4.2019 neboli tieto zásady schválené, na rokovanie je predložený nový
návrh Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií.
Uznesenie č. 41/2019-8 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo žiada hlavnú kontrolórku
obce Likavka o výkon kontroly finančnej bilancie obecného plesu. Kontrola bilancie
obecného plesu bola ukončená a správa o výsledku kontroly je predložená na rokovanie
OZ.
Starosta obce poďakoval hlavnej kontrolórke obce a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Starosta obce k Uzneseniu č. 13/2018-8 bod c) doplnil, že právne poradenstvo v tejto veci
poskytuje JUDr. Jozef Uličný, s ktorým majú dohodnuté najbližšie stretnutie na 2.7.2019, na
ktorom sa budú prejednávať ďalšie kroky postupovania v riešení tohto problému.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
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Uznesenie č. 54/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
informácie o plnení uznesení obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 3: „Petícia – Zastavme hazard!“
Predkladateľ: starosta obce uviedol, že v zmysle § 79 ods. 3 zákona č. 30/2019 Z. z.
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, obec môže za
podmienok podľa odseku 5 ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že na jej území
nemožno umiestniť herňu v budovách uvedených v § 15 ods. 7 písm. a), b), c) alebo písm. d)
alebo v kombinácii budov v členení podľa § 15 ods. 7 písm. a). b), c) alebo písm. d), alebo vo
všetkých budovách uvedených v § 15 ods. 7, pričom toto VZN musí platiť na celom území
obce. Na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na
prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti VZN, sa toto VZN nevzťahuje do
skončenia platnosti tejto individuálnej licencie, ak obec prijala VZN podľa prevej vety,
prevádzkovateľovi hazardnej hry zaniká opcia podľa § 39 ods. 6 vo vzťahu k prevádzkovaniu
hazardnej hry na území obce, ktorá takéto VZN prijala. Také isté ustanovenia ako v prípade
herne platia aj pre umiestnenia kasína.
V zmysle § 79 ods. 5 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení Obec môže vydať VZN podľa odseku 3 alebo odseku 4.
ak sa obyvatelia obce petíciu sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti
s hraním hazardných hier. Petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov obce
oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce.
Obci Likavka bola 17.04.2019 doručená petícia nazvaná „Petícia – Zastavme hazard!“, ktorou
obyvatelia obce žiadajú Obecné zastupiteľstvo obce Likavka, aby prijalo VZN, kde bude
ustanovené, že na celom území obce Likavka nie je možné umiestniť herňu a to vo všetkých
budovách uvedených v § 15 ods. 7 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách v platnom
znení a zároveň, že na celom území obce Likavka nie je možné umiestniť kasíno a to vo
všetkých budovách uvedených v § 16 ods. 5 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách
v platnom znení.
Obec v súlade s platnou právnou úpravou - § 5 ods. 5 zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
v znení neskorších predpisov – petíciu prešetrila, tak aby sa zistil skutočný stav veci, jeho
súlad s právnymi predpismi a vereným a spoločenským záujmom. Z prešetrenia petície bola
vyhotovená zápisnica o prešetrení petície, ktorej záverom je petícii v plnom rozsahu
vyhovieť.
Navrhovateľ navrhuje prijať návrh VZN o zákaze umiestnenia herne a kasína na území obce
Likavka, nakoľko petícia bola podporená 40,92 % obyvateľov obce oprávnených voliť do
orgánov samosprávy.
Návrh VZN Obce Likavka o zákaze umiestnenia herne a kasína na území obce Likavka bol
zverejnený na úradnej tabuli, na elektronickej úradnej tabuli a webovom sídle Obce Likavka
dňa 10.6.2019 a lehota na jeho pripomienkovanie bola stanovená do 21.6.2019. K dnešnému
dňu na Obec Likavka neboli doručené žiadne pripomienky.
Oznámenie o zverejnení VZN Obce Likavka o zákaze umiestnenia herne a kasína na území
obce Likavka bolo zaslané elektronickou poštou dňa 12.6.2019 Úradu pre reguláciu
hazardných hier, ul. Štefanovičova 2968/5, 817 82 Bratislava – mestská časť Staré mesto.
Starosta ešte na záver predstavil prítomným výpočet potenciálneho dopadu schválenia
predmetného návrhu VZN na rozpočet a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Mgr. Daniela Šventová – predsedníčka petičného výboru uviedla niekoľko dôvodov
rozhodnutia vyjadriť nesúhlas a odmietnutie hazardu v obci Likavka, formou zakázania
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prevádzky hazardných hier. P. Švetnová ďalej bližšie predstavila priebeh petície a zdôraznila
nevyhnutnosť zrealizovania tohto kroku z hľadiska negatívnych vplyvov hazardu na
obyvateľov obce.
Mgr. Martin Petrík – riaditeľ spoločnosti DOXX, a.s., po predstavení svojich kolegov uviedol,
že pred dvomi rokmi, pri riešení prvotnej petície proti hazardu v obci Likavka, vykonali
prisľúbené nápravné kroky, ktoré bližšie špecifikoval. Ďalej uviedol, že v obci sa nachádza
podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky iba jedna herňa, táto patrí spoločnosti DOXX,
a.s., nachádza sa na periférii obce a platia v nej prísne bezpečnostné predpisy. Podotkol, že
zákazom týchto legálnych herní sa obce a mestá otvárajú pre nelegálny hazard, ktorý nie je
nijako kontrolovateľný a ktorý sa už nachádza aj v centre obce Likavka. Týmto apeloval na
obecné zastupiteľstvo, aby problém neriešili formou zákazu ale regulácie, ako by to bolo
v prípade legálnej herne. V závere p. Petrík dodal, že v prípade schválenia predkladaného
VZN, bude spoločnosť DOXX, a.s. postupovať v zmysle zákona a dané VZN napadne,
nakoľko nebola splnená základná podmienka, a to porušovanie verejného poriadku.
Ing. arch. Pavol Šrankota – člen petičného výboru poďakoval p. Petríkovi za vykonané
nápravy v oblasti spomínanej bezpečnosti a zamedzenia prístupu k hazardným hrám pre
osoby vylúčené z hry. Ďalej p. Šrankota poznamenal, že čo sa týka nelegálneho hazardu,
kompetencia jeho kontroly je predmetom kontrolného orgánu, pomocou ktorého by sa tento
problém mal dať regulovať.
Starosta obce doplnil a tým aj všetkých prítomných upozornil, aby sa v diskusii zameriavali
prednostne na problematiku uvádzanej petície a teda hlavne jej predmetu, ktorým je
narušovanie verejného poriadku a nie navrhovaným VZN, ktoré sa bude preberať až
v nasledujúcom bode programu rokovania.
Poslanec Igor Marton sa p. Petríka opýtal, ako zamestnanci spoločnosti DOXX, a.s. vedia
rozoznať patologického hráča a človeka v hmotnej núdzi, aby mu mohli, (ako uvádzajú)
zamedziť v hraní hazardných hier.
Mgr. Martin Petrík odpovedal, že identifikácia takýchto osôb prebieha pomocou registra
vylúčených osôb. Každý po vstupe do herne sa musí preukázať občianskym preukazom a
pomocou čítacieho zariadenia zamestnanci overia zápis dotyčnej osoby v registri, na základe
ktorého im nie je umožnené hrať hazardné hry.
Mgr. Daniela Šventová vyjadrila obavy rodičov, ktoré vznikli na základe výsledkov
výskumov potvrdzujúcich, že mladí ľudia sa stávajú závislými na hraní hazardných hier už vo
veľmi krátkom časovom úseku hrania.
Starosta obce zopakoval že pri tejto diskusii sa neskúma sociálny dopad na rodiny, skúma sa
iba narušovanie verejného poriadku pri hraní hazardných hier, ktorý je jediným možným
nástrojom pre prijatie VZN. Všetky ostatné informácie v diskusiu zaznieť môžu, ale sú mimo
merita veci.
Mgr. Samuel Masarik, vyjadril svoju podporu zrušeniu hazardu v obci a ako psychológ
uviedol, že patologický hráč je problematická jednotka v diagnostike a upozornil, že
zamedzenie hrania hazardných hier takýmto hráčom nie je riešenie problému, nakoľko je
veľmi dôležitá aj prevencia.
Poslanec Ing. Michal Švento poďakoval členom petičného výboru za námahu a
k problematike narušovania verejného poriadku uviedol, že pod týmto pojmom sa nechápe len
tzv. robenie hluku na ulici, ale je to aj problém v domácnostiach, v rodinách, v ktorých sa
rozbíjajú vzťahy a preto to treba chápať v širších súvislostiach. Na záver doplnil, že prijatie
petície podporuje.
Ing. arch. Pavol Šrankota uviedol skúsenosť zo zbierania podpisov do petície. Ohľadom
problematiky narušovania verejného poriadku reagoval na otázku, prečo členovia petičného
výboru nežiadali štátne orgány o záznamy, ktoré by potvrdzovali tento problém. P. Šrankota
uviedol, že ak by akýkoľvek prípad narušovania verejného poriadku nebol zaznamenaný,
neznamená to, že nič také sa nestalo. Keďže je problematika narušovania verejného poriadku
skrytejšia, preto ani nemusí byť zaznamenaná štátnymi orgánmi.
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Poslanec MVDr. Vladimír Hatala poznamenal, že vyše 40 % platných hlasov v petícii je pre
neho rozhodujúcim číslom na odsúdenie hazardu v obci.
Poslanec Igor Marton súhlasil so slovami p. Hatalu a vyjadril tiež názor podporujúci
predkladanú petíciu.
Starosta obce na doplnenie všetkých informácií dodal, že k termínu narušovania verejného
poriadku nie je presná definícia, ide vo veľkej miere aj o subjektívny názor a zopakoval, že je
to jediný možný nástroj na vyhovenie petícii a následné prijatie VZN. Obec Likavka vykonala
šetrenie ohľadom poskytnutia záznamov o narušovaní verejného poriadku u 5 subjektov, pod
kompetenciu ktorých evidencia narušovania verejného poriadku, resp. riešenie deliktov s ním
spojených spadá. Stanoviská všetkých oslovených subjektov boli negatívne. To však
neznamená, že reálne nedošlo k narušovaniu verejného poriadku, len tieto orgány takéto
prípady nezaznamenali.
Poslanec Adrián Solár uviedol, že v krčme v centre obce sú dva automaty, čo nepredstavuje
nelegálnu herňu a poznamenal, že aj tieto automaty patria spoločnosti Doxx, a.s.
Mgr. Martin Patrík reagoval na túto poznámku tým, že tieto automaty už spoločnosti nepatria.
Označenie spoločnosti Doxx, a.s. v bývalej herni pochádza z obdobia jej oficiálneho
prevádzkovania. Jeho odstránenie nie je v ich kompetencii.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 55/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) prerokovalo
doručenú petíciu obyvateľov obce Likavka pod názvom „ Petícia – Zastavme hazard !“ zo dňa
17.04.2019, ktorou obyvatelia obce žiadajú Obecné zastupiteľstvo obce Likavka, aby prijalo
všeobecne záväzné nariadenie, kde bude ustanovené, že na celom území obce Likavka nie je
možné umiestniť herňu a to vo všetkých budovách uvedených v § 15 ods.7 zákona č.30/2019
Z. z. o hazardných hrách v platnom znení, a zároveň že na celom území obce Likavka nie je
možné umiestniť kasíno a to vo všetkých budovách uvedených v § 16 ods.5 zákona č.30/2019
Z. z. o hazardných hrách v platnom znení.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) berie na vedomie
doručenú petíciu obyvateľov obce Likavka pod názvom „ Petícia – Zastavme hazard !“ zo dňa
17.04.2019, ktorou obyvatelia obce žiadajú Obecné zastupiteľstvo obce Likavka, aby prijalo
všeobecne záväzné nariadenie, kde bude ustanovené, že na celom území obce Likavka nie je
možné umiestniť herňu a to vo všetkých budovách uvedených v § 15 ods.7 zákona č.30/2019
Z. z. o hazardných hrách v platnom znení, a zároveň že na celom území obce Likavka nie je
možné umiestniť kasíno a to vo všetkých budovách uvedených v § 16 ods.5 zákona č.30/2019
Z. z. o hazardných hrách v platnom znení a zápisnicu z prešetrenia doručenej petície.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
c) vyhovuje
petícii v predloženom znení, nakoľko petícia je v súlade s všeobecne záväznými právnymi
predpismi a verejným záujmom.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 4: Návrh VZN Obce Likavka o zákaze umiestnenia herne a kasína na území obce
Likavka
Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným Návrh VZN Obce Likavka o zákaze
umiestnenia herne a kasína na území obce Likavka a uviedol, že tento návrh bol zverejnený
na úradnej tabuli, na elektronickej úradnej tabuli a na webovom sídle Obce Likavka dňa
10.6.2019 a lehota na pripomienkovanie tohto dokumentu bola stanovená do 21.6.2019. Počas
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tejto lehoty neboli na Obec Likavka doručené žiadne pripomienky. Starosta obce otvoril
diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 56/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka sa
uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení Obce Likavka č. 01/2019 o zákaze umiestnenia herne
a kasína na území obce Likavka.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 5: Návrh VZN Obce Likavka o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na činnosť školských
zariadení
Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným Návrh VZN Obce Likavka o určení výšky
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej
škole a na činnosť školských zariadení a uviedol, že tento návrh bol zverejnený na úradnej
tabuli, na elektronickej úradnej tabuli a na webovom sídle Obce Likavka dňa
10.6.2019 a lehota na pripomienkovanie tohto dokumentu bola stanovená do 21.6.2019. Počas
tejto lehoty neboli na Obec Likavka doručené žiadne pripomienky. Starosta obce otvoril
diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento, ako spolutvorca navrhovaného VZN, vysvetlil potrebu úpravy
návrhu VZN v čl. 5 ods. 1. Vysvetlil tiež dôvody potreby jeho schválenia a pre lepšiu
ilustráciu porovnal uvádzanú výšku príspevku s inými mestami a obcami v rámci SR.
Starosta obce tlmočil slová p. riaditeľa ZŠ s MŠ Likavka, ktorý sa na dnešnom rokovaní
nemohol zúčastniť a uviedol, že školská jedáleň bude mať z úradu práce novú pomocnú
pracovnú silu do kuchyne a na jej mzdu bude 10 mesiacov prispievať štát. Starosta obce ďalej
doplnil, že pôvodná navrhovaná výška predmetného príspevku bola vyššia, ale po internom
rokovaní tvorcov návrhu VZN bola znížená. Uviedol tiež, že výška príspevku nemá žiadny
súvis s prebiehajúcim stavebnými úpravami materskej školy.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 57/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka sa
uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení Obce Likavka č. 02/2019 o určení výšky príspevku
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na
činnosť školských zariadení.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 6: Program odpadového hospodárstva Obce Likavka na roky 2016 – 2020
Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom Program odpadového
hospodárstva Obce Likavka na roky 2016 – 2020, oboznámil ich s hlavnými cieľmi tohto
programu, ktoré je potrebné splniť do roku 2020 a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Daniel Krížo vyslovil pochvalu k spracovanému programu odpadového
hospodárstva a uviedol, že bude potrebné docieliť, aby sa stanovené ciele dosiahli, nakoľko
v súčasnosti obyvatelia nedodržiavajú v tejto veci ani základné pravidlá a požiadavky.
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Poslanec Adrián Solár požiadal o vysvetlenie termínu „drobný stavebný odpad“, ktorý sa
uvádza na daňových výmeroch, nakoľko sa za tento odpad platí osobitne pri odvezení na
zberný dvor.
Starosta obce vysvetlil, že zákon definuje poplatok termínom „poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady“, hoci v tom istom zákone upravuje samostatnú formu platby za
stavebné odpady. Starosta obce ďalej uviedol, že zo strany spoločnosti, ktorá v obci vykonáva
zber komunálneho odpadu došlo po upozornení na nedostatky k náprave a zamestnanci tejto
spoločnosti už neťahajú smetné nádoby po celej šírke cesty, ako to bolo doteraz.
Poslanec Marián Mliečko sa opýtal na vysvetlenie konkrétneho cieľa – Zvýšenie zhodnotenia
komunálneho odpadu.
Starosta obce vysvetlil, že sa to týka zvýšenia podielu triedených zložiek komunálneho
odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu v obci.
Poslanec Igor Marton upozornil, že v marci 2021 končí platnosť súhlasu na prevádzkovanie
zberného dvora a opýtal sa, čo bude ďalej po skončení tejto platnosti.
Starosta obce odpovedal, že pred skončením tejto platnosti požiada Okresný úrad
Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, o vydanie súvisiaceho rozhodnutia.
Starosta zároveň pripomenul, že napriek tomu, že žiadosť o nenávratný finančný príspevok na
vybudovanie nového zberného dvora oproti pekárni bola zamietnutá, obec podala voči tomuto
rozhodnutiu odvolanie. V prípade vyhovenia, obec bude budovať nový zberný dvor
s príslušnými povoleniami a zberný dvor pri pošte bude zrušený.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 58/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka sa
a) prerokovalo
Program odpadového hospodárstva Obce Likavka na roky 2016-2020.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) schvaľuje
Program odpadového hospodárstva Obce Likavka na roky 2016-2020.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 7: Návrh - Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného
zastupiteľstva Obce Likavka
Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným nový Návrh Zásad odmeňovania poslancov
a členov komisií Obecného zastupiteľstva Obce Likavka, nakoľko na poslednom zasadnutí
OZ pôvodný návrh týchto zásad nebol schválený. Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že po formálnej stránke sa navrhované zásady
dopracovali a tým pádom ich odporúča schváliť. Ing. Švento doplnil, že neplánované
zasadnutia OZ sú zväčša veľmi krátke a preto je navrhovaná odmena za účasť na nich
adekvátna.
Poslanec Adrián Solár sa opýtal, či sa táto odmeny vzťahuje len na oficiálne rokovania OZ, alebo
aj na pracovné stretnutia poslancov OZ.
Starosta obce uviedol, že neoficiálne stretnutia poslancov OZ prebiehajú len na základe
dobrovoľnosti.
Poslanec Ing. Michal Švetno doplnil, že za účasť na neoficiálnych stretnutiach OZ by sa
mohla napríklad navrhnúť koncoročná odmena.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 59/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
schvaľuje
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Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva Obce Likavka.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 8: Návrh – Komunitný plán sociálnych služieb Obce Likavka na roky 2019 - 2023
Predkladateľ: starosta obce oboznámil prítomných poslancov s Návrhom Komunitného plánu
sociálnych služieb Obce Likavka na roky 2019 – 2020, ktorého vypracovanie predstavovalo
dlhodobý proces a ktorý bol prerokovaná na zasadnutí Komisie sociálnych vecí pri OZ
v Likavke. Starosta obce uviedol, že tento návrh bol zverejnený na úradnej tabuli, na
elektronickej úradnej tabuli a na webovom sídle Obce Likavka dňa 10.6.2019 a lehota na
pripomienkovanie tohto dokumentu bola stanovená do 21.6.2019. Počas tejto lehoty neboli na
Obec Likavka doručené žiadne pripomienky. Starosta obce priblížil prítomným poslancom
niektoré dôležité ciele, priority, aktivity a opatrenia a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Adrián Solár upozornil na absenciu bezbariérového vstupu do školskej jedálne
v práve prebiehajúcom projekte stavebných úprav.
Poslankyňa Ing. Edita Homolová sa ako predsedníčka Komisie sociálnych vecí pri OZ
v Likavke vyjadrila, že komisia predkladaný návrh komunitného plánu prerokovala, neboli
podané žiadne pripomienky a tým pádom ho odporúča schváliť.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 60/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) prerokovalo
Komunitný plán sociálnych služieb Obce Likavka na roky 2019-2023.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb Obce Likavka na roky 2019-2023.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 9: Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2019
Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o zmenách rozpočtu obce na
rok 2019 vykonaných rozpočtovým opatrením (RO) č. 4,5,6,7/2019 (príloha zápisnice), ktoré
boli vypracované na základe skutkového stavu a nevyhnutných potrieb obce. Po stručnom
priblížení jednotlivých opatrení starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento doplnil k RO č. 6/2019 informáciu, že školská jedáleň pre nárok
na dotáciu na tzv. stravovanie zdarma potrebuje kontrolovať dochádzku stravníkov, ktorá sa
bude evidovať pomocou čipového systému určeného len pre žiakov základnej školy. Ďalej
poslanec Švento požiadal starostu obce, aby prítomným poslancom lepšie ozrejmil v RO č.
6/2019 položky - výstavba dažďovej kanalizácie na ul. D. Kráľovenskej, rekonštrukcia MŠ –
presun finančných prostriedkov na autorský dozor projektanta a dotácia Európsky fond
regionálneho rozvoja -Wifi pre Teba.
Starosta obce stručne vysvetlil náležitosti uvedených položiek.
Poslanec Adrián Solár uviedol poznámku, že prečo nebol stavebný dozor zakomponovaný už
v projekte, ako býva zvykom a opýtal sa na zakomponovanie kúpy snežného pluhu do
rozpočtu.
Starosta obce odpovedal, že stavebný dozor zakomponovaný je, potreba autorského dozoru
vyplynula z rozšírenia záberu projektu na rekonštrukciu vnútorných priestorov MŠ
a z absencie realizačnej projektovej dokumentácie. Obstaranie snežného pluhu bude do
rozpočtu zakomponované pri jeho najbližšej zmene.
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Poslanec Ing. Michal Švento dodal, že finančná komisia odporúča predmetné zmeny rozpočtu
schváliť.
Starosta obce na záver ešte doplnil informácie o čerpaní rezervného fondu a zrekapituloval
úpravy rozpočtu k dátumu 30.6.2019.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 61/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) berie na vedomie
zmenu rozpočtu obce na rok 2019, rozpočtovým opatrením č. 4/2019.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) berie na vedomie
zmenu rozpočtu obce na rok 2019, rozpočtovým opatrením č. 5/2019.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
c) schvaľuje
použitie rezervného fondu vo výške 36 500 EUR na výstavbu dažďovej kanalizácie na ul D.
Kráľovenskej.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
d) schvaľuje
zmenu rozpočtu obce na rok 2019, rozpočtovým opatrením č. 6/2019.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
e) berie na vedomie
zmenu rozpočtu obce na rok 2019, rozpočtovým opatrením č. 7/2019.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 10: Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.2.2019 do 1.6.2019
Mgr. Janka Pavlíková – hlavná kontrolórka obce podala v správe informácie o kontrolovanom
subjekte – Obecný úrad Likavka, kde boli za sledovanie obdobie vykonané tri kontroly
v súlade s planom kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 a uznesenia OZ č. 41/2019-8 zo dňa
27.02.2019:
- Kontrola finančnej bilancie obecného plesu, kde bolo zistené porušenie zákona č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, ako aj iných všeobecne záväzných nariadení.
- Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných
noriem obce v oblasti použitia dotácií z rozpočtu obce u vybraných subjektov, ktorým boli
dotácie poskytnuté v roku 2018, kde bolo pri subjekte OŠK Likavka zistené porušenie
niektorých podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce a porušenie VZN č.
4/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Likavka.
- Kontrola čerpania výdavkov vybraného programu výdavkovej časti rozpočtu za rok 2018,
kde vo vybranom programe - 10 ŠPORT nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných
predpisov.
Starosta obce poďakoval hlavnej kontrolórke obce a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Starosta obce na základe podnetu od poslancov vysvetlil niektoré dôvody postupov
a rozhodnutí v súvislosti s prípravou obecného plesu. Priznal, že došlo k pochybeniam,
ktorým je nutné sa v budúcnosti vyhnúť, aby nedochádzalo k potenciálnym sporným
situáciám.
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Na základe vyjadrenia starostu obce, poslanec Adrián Solár vyslovil svoju nevôľu pokračovať
vo svojej činnosti v Komisii pre školstvo, kultúru, šport a voľnočasové aktivity.
Poslanec Ing. Michal Švento upozornil na opakujúci sa problém ohľadom dotácií v súvislosti
so subjektom OŠK Likavka.
Starosta obce podal vysvetlenie k danej problematike.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 62/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.2.2019 do 1.6.2019.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 11: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
Predkladateľ: Mgr. Janka Pavlíková – hlavná kontrolórka obce oboznámila prítomných so
svojou činnosťou a predstavila návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.
polrok 2019, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce dňa 04.06.2019.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 63/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
schvaľuje
Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 12: Informácie starostu obce
Všeobecné informácie:
- na Vodárenskú spoločnosť Ružomberok, a.s. bol zaslaný list s investičnou požiadavkou
a podmienkami obce na jej realizáciu v roku 2020 – rozšírenie sietí verejného vodovodu
a splaškovej kanalizácie pre IBV Sudovo
- 14. a 15.5. bol dodávateľsky vykonaný pasport miestnych komunikácií a chodníkov v celej
obci. Spracovaný výstup – dokument – ešte nebol dodaný
- bola vykonaná ex-post kontrola procesov verejného obstarávania projektu znižovania
energetickej náročnosti MŠ a ŠJ – bez nedostatkov
- viacero rokovaní na úrovni I. viceprimátora mesta a zástupcov odboru školstva MsÚ
Ružomberok ohľadom prenájmu priestorov pre deti našej MŠ počas jej prerábky sept. – dec.
2019
- starosta vykonal obhliadku dažďovej kanalizácie v obci s odborným projektantom a podal
zadanie na vypracovanie technického riešenia odvodnenia dažďovej vody v najkritickejších
miestach v obci
- podporené žiadosti o granty: 1000 € rozšírenie knižničného fondu zo zdrojov Fondu na
podporu umenia (obec spolufinancovanie 500 €), 8000 € z Úradu predsedu vlády na detské
ihrisko (spolufinancovanie 2814 €), 8550 € na realizáciu projektu WIFI pre Teba v obci
Likavka (spolufinancovanie 450 €), 500 € z VÚC Žilina – podpora projektu: Oslavy 100 rokov
divadla v Likavke
- nepodporené žiadosti: žiadosť na detský folklórny festival a na zberný dvor (podali sme
odvolanie voči rozhodnutiu o neschválení žiadosti)
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- žiadosť o zmenu v projekte znižovanie energetickej náročnosti budovy MŠ a ŠJ Likavka
v súvislosti s úpravou stavebných rozmerov okien bola schválená
- v pokladni obecného úradu bol zriadený terminál na platbu platobnou kartou – zatiaľ na 3
mesiace v skúšobnej prevádzke
- zhotoviteľ (rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Pod hradom) osadil aj posledné svietidlo
- 19.6.2019 bol podpísaný zápis o odovzdaní a prevzatí stavby: Rekonštrukcia miestnej
komunikácie ul. Pod hradom – II. etapa. Stavba prevzatá bez vád a nedostatkov
Bilancia technických a investičných aktivít v obci:
- úprava autobusovej zastávky Likavka – rázcestie v smere na Dolný Kubín – uvoľnenie
konštrukcie od stavby rodinného domu
- obnova atletického oválu v areáli ZŠ s MŠ – odburinenie, výmena časti obrubníkov,
dosypanie, zhutnenie a vyrovnanie povrchu oválu
- výroba zábradlia na ulici Pod hradom pri premostení potoka tečúceho popri chodníku na hrad
- položenie dlažby pod kontajnery na separovaný odpad na Školskej ulici
- kosenie, hrabanie a odvoz trávy: Paračka, cintorín, centrum obce, okolie školy, areál ihrísk a i.
- zametanie obce traktorom s príslušenstvom
- oprava ochrannej siete na multifunkčnom ihrisku a hokejbalovom ihrisku
- osadenie zábran pre kvetináče na budove OcÚ
- príprava a zabezpečenie folklórneho festivalu a hudobného leta
- pravidelný odvoz všetkých druhov odpadu zo zberného dvora pri pošte a pri pekárni
- čistenie a obnova zberných šachiet, košov, priepustov, úsekov chodníkov a ciest od naplavenín
po búrke a krupobití
- sfunkčnenie dažďovej kanalizácie na ul. S. Nemčeka
- 12.6.2019 – dodávateľsky realizovaný postrek inváznych rastlín na vodných tokoch v Likavke
- 22.6.2019 – členovia DHZO Likavka vykonali prečistenie vodného toku Kopanica za
obecným úradom v úseku pod mostom a prečistenie odvodňovacích kanalizácií na tomto toku
na Vyšnom konci a poniže spomínaného mosta; ďalej prečistili aj priepust na miestnej
komunikácii pod Drndošovom
- dodávateľsky boli demontované staré a osadené nové vstupné dvere do budovy bývalej
reštaurácie od Paračky.
- počas letných mesiacov starosta vykonal operatívnu zmenu pracovnej doby u technických
zamestnancov od 6.00 do 14.00 hod.
Bilancia spoločenských podujatí a pracovných aktivít starostu
- 25.4.2019 – rokovanie RZMO v Hubovej zamerané na stav organizácie pred volebným
republikovým snemom a na samotný snem ZMOSu v Bratislave
- 28.4.2019 – odpustová slávnosť vo farnosti
- 30.4.2019 – súťaž Mladý záchranár na ihrisku OŠK – organizoval Okresný úrad Ružomberok
- 2.5.2019 – účasť pri zápise detí do MŠ Likavka
- 7.5.2019 – služobná cesta do Bratislavy – seminár pre príjemcov NFP v operačnom programe
Kvalita životného prostredia
- 12.5.2019 – oslavy Dňa matiek
- 13.5.2019 – účasť na konferencii Metro Online, kde bol prezentovaný projekt Smart Lighting
pre Likavku, ktorého zastrešovateľom je firma Resco, tvorca aplikácie Lepšia obec. Výstupom
projektu bude realizácia indikátorov výpadku napájania a ovládania intenzity svietenia
všetkých svetelných bodov v Likavke, ktorú bude financovať firma Resco.
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- 14.4.2019 – rokovanie predsedníctva MAS Dolný Liptov – prejednanie návrhu nového loga,
predstavenie projektu Malý leader, plán činnosti na II. polrok r. 2019, potvrdenie termínu
vyhlásenia výziev na NFP
- 16.5.2019 – pracovné stretnutie na MsÚ Ružomberok ohľadom pokračovania prác na
skapacitnení cesty I/18 v Ružomberku a ohľadom projektu zelenej vlny v Ružomberku
- 19.5.2019 – 3. ročník organového Memoriálu Leopolda Šidu
- 20.-22.5.2019 – návšteva vedenia školy dr. M. Tyrše z Hlučína v Likavke a športové súťaže
detí našej školy a školy z Hlučína – jubilejný 45. ročník
- 22.-23.5.2019 – celorepublikový snem ZMOSu v Bratislave – voľba predsedu – Branislav
Tréger
- 25.5.2019 – eurovoľby
- 27.5.2019 – Valné zhromaždenie Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s. – schválenie
účtovnej závierky a zmena stanov spoločnosti – rozšírenie počtu členov predstavenstva
- 30.5.2019 – metodické školenie v oblasti civilnej ochrany – organizátor: Okresný úrad
Ružomberok, odbor krízového riadenia
- 7.5.2029 – návšteva účastníkov tradičnej cyklojazdy Via Magna v našej obci
- 8.6.2019 – 44. ročník Detského folklórneho festivalu Pod likavským hradom
- 9.6.2019 – Hudobné leto v Likavke
- 10.6.2019 – rodičovské združenie v materskej škole – predstavenie priestorov na umiestnenie
detí počas prerábky MŠ do ZŠ Sládkovičova Ružomberok, podanie informácie o doprave detí
z Likavky do Ružomberka a o vypratávaní priestorov MŠ a ŠJ (v sobotu 29.6.2019)
- 15.6.2019 – 4. ročník hokejbalového turnaja Likavka cup
- 16.6.2019 – víťazstvo mužstva dospelých v 6. lige LFZ
- 19.9.2019 – pracovné stretnutie ohľadom stavu cesty III/2213 (Železničná ulica) so správcom
cesty, zástupcom ODI RK a Okresného úradu RK – odbor dopravy – riešenie parkovania na
krajnici, pohybu chodcov po nej a priechode pre chodcov pri žel. priecestí, potreby
vyspravenia cesty, obnovy dopravného značenia a jej odvodnenia
Pozvánky a pripravované aktivity:
- 13.7.2019 – Memoriál Robka Sliackeho vo futbale
- prvý augustový víkend – 40. ročník cyklo-turistického podujatia Okolo Liptova
- starosta vyzval poslancov o propagáciu hlasovania za podporu projektu revitalizácie
pamätného hája na Kramariskách podaného v rámci výzvy ŽSK
- dňa 29.6.2019 sa uskutoční brigáda v priestoroch materskej školy a školskej jedálne na
kompletné vypratanie týchto priestorov
- 10.7.2019 sa uskutoční pracovné stretnutie ohľadom stavu cesty I/59 v k.ú. Likavka s návrhom
na rekonštrukciu asfaltového povrchu v najkritickejšom úseku, vyrovnania nivelety poklopov
splaškovej kanalizácie a riešenia nefunkčného odvodnenia cesty I/59 od dažďovej vody
- Obec sa pripravuje na začatie procesu vysporadúvania pozemkov pod miestnymi
komunikáciami
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Adrián Solár navrhol upraviť areál amfiteátra prípadne aj vybudovať nejaké
posedenie.
Starosta obce odpovedal, že tento areál sa pravidelne, minimálne dva krát do roka kosil, no
nakoľko sa v tejto lokalite už niekoľko rokov neorganizujú žiadne akcie, areál samovoľne
i vďaka vandalom výrazne spustol. Starosta obce ďalej doplnil, že vznikajúca Obecná rada
mládeže obce Likavka v spolupráci s Obcou Likavka, má už naplánované zrealizovať
v blízkom období akciu, ktorá bude zameraná práve na skultúrnenie tohto areálu.
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Poslanci sa opýtali, či sa bude niečo robiť aj s chatou v tejto lokalite?
Starosta obce odpovedal, že chata patrí Liptovskému múzeu, bola postavená pri príležitosti
rekonštrukcie hradu, nie je skolaudovaná a je postavená na pozemku štátnych lesov. Ak by ju
obec chcela odkúpiť, musela by podniknúť niekoľko krokov v súvislosti s dodatočnou
kolaudáciou a pod.
Poslanci navrhli do areálu amfiteátra vyrobiť a umiestniť jednoduché lavičky.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 64/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
informácie starostu obce.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 13: Interpelácie poslancov
Interpeláciu nepredložil nikto z prítomných poslancov.
K bodu č. 14: Rôzne
Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným iniciatívu s názvom „Memorandum
prorodinnej samosprávy“. ktorej hlavným cieľom je, aby sa miestna samospráva začala
aktívnejšie zaoberať problematikou rodiny a svoje rozhodnutia a aktivity viac zamerala na
podporu, ale aj prezentáciu významu rodiny v našej spoločnosti. Starosta obce otvoril
diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento uviedol niekoľko príkladov miest, v ktorých sa organizujú akcie
zamerané pre rodiny.
Poslanec Igor Marton upozornil, že v predkladanom memorande sa píše, obec sa zaviaže, že
každoročne zorganizuje kultúrno-spoločenskú akciu pod názvom Deň rodiny.
Starosta obce odpovedal, že obec sa musí zaviazať, aby sa takéto podujatie v obci každoročne
uskutočnilo, ale usporiadateľom môže byť aj občianske združenie a podoba či formát tohto
podujatia nie je nikde bližšie špecifikovaná.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 65/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
schvaľuje
prihlásenie sa Obce Likavka k „Memorandu prorodinnej samosprávy“.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
Starosta obce upovedomil poslancov, že v mesiaci júl sa uskutoční krátke, neplánované
zasadnutie OZ a zároveň ich požiadal, aby si do septembra, kedy sa má uskutočniť plánované
zasadnutie OZ, pripravili nápady a postrehy k témam: pripravované VZN o odpadoch,
náhradná výsadba – vytypovanie vhodných lokalít a drevín, mobiliár, odpadové koše na
triedený zber – posilnenie, investičné akcie, kultúrne podujatia a oficiálne označovanie ulíc
v obci.
Ing. Edita Homolová, na základe podnetu od občanov, upozornila starostu obce na potrebu
opílenia stromov pri potoku Likavčianka na Družstevnej ulici vysadených na súkromných
pozemkoch, ktoré v súčasnosti týmto obyvateľom v značnej miere tienia na domy a ich
prípadné vyvrátenie, či ulomenie konárov môže spôsobiť na blízkych rodinných domoch
masívne škody.
Starosta obce odpovedal, že v mesiaci september sa tento problém v spolupráci so správcom
toku začne riešiť a touto kompetenciu je poverená zamestnankyňa stavebného úradu.
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Poslanec Igor Marton reagoval na odpoveď starostu na jeho interpeláciu a navrhol na
dnešnom zastupiteľstve hlasovať o návrhu uznesenia v znení: Obecné zastupiteľstvo Obce
Likavka schvaľuje demontáž posuvného hľadiska v sále Kultúrneho domu v Likavke.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 66/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
schvaľuje
demontáž posuvného hľadiska v sále Kultúrneho domu v Likavke.
Hlasovanie: 4-4-1 (za: Igor Marton, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár; proti: Ing.
Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Michal Švento; zdržal sa: MVDr. Vladimír
Hatala)
Návrh uznesenia nezískal dostatočný počet hlasov potrebných na jeho prijatie, uznesenie
nebolo prijaté a pridelené číslo uznesenia č. 66/2019-8 bolo posunuté pre ďalšie body
rokovania.
Poslanec Jozef Peniak sa opýtal na pravdivosť informácie, že je možné vysýpať stavebný
odpad v lokalite Strelnica.
Starosta obce odpovedal, že to nie je dovolené, nakoľko pozemky v tejto lokaite nie sú
majetkom obce. Akýkoľvek voľne uložený odpad v katastri obce bude musieť byť odstránený
na jej náklady.
Poslanec Igor Marton upozornil, že niektorí občania chodia vysýpať odpad aj do kontajnerov
na cintoríne.
Poslanec Marián Mliečko sa opýtal kto a na aký podnet opravil bráničku na cintoríne.
Poslanec Igor Marton odpovedal, že túto bráničku opravili z vlastnej iniciatívy dobrovoľníci.
Poslanec Jozef Peniak sa opýtal, či a akým spôsobom má obec vyriešený odchyt túlavých
psov.
Starosta obce odpovedal, že v prípade potreby odchytu psa sa kontaktuje policajný zbor resp.
sloboda zvierat. Obec nedisponuje v tejto súvislosti kvalifikovanou osobou.
Poslanec Daniel Krížo na základe nedávnej udalosti, kedy po silnom daždi boli zaplavené
niektoré úseky obce a dvory rodinných domov, upozornil na potrebu riešenia preventívnych
opatrení a prečistenia zdrží a priepustov na kritických miestach.
Poslanec Adrián Solár sa opýtal prečo ihrisko pri základnej škole je do 16:00 určené len pre
družinu a či majú žiaci v družine prednosť, nakoľko iné deti boli v tomto čase z ihriska
poslané preč.
Starosta obce odpovedal, že je to v súlade s prevádzkovým poriadkom ihriska.
Poslanec Adrián Solár ďalej uviedol, že na základe niektorých skutočností a až do
nevyriešenia problémov, pozastavuje funkčnosť Komisie pre školstvo, kultúru, šport
a voľnočasové aktivity.
Poslanec Jozef Nemček vyjadril potrebu stretnutia sa členov Komisie pre školstvo, kultúru,
šport a voľnočasové aktivity so starostom obce a s pracovníčkou kultúrneho strediska, aby sa
uvedené skutočnosti prejednali a vysvetlili bez zbytočných unáhlených rozhodnutí.
Poslanec Adrián Solár uviedol, že komisia je orgán, ktorý by mal mať poradnú funkciu, jej
členovia by mali pomáhať pri organizácií a nie byť „verejno-prospešní pracovníci“.
Poslanci Jozef Nemček a Adrián Solár uviedli niekoľko konkrétnych prípadov pochybení,
ktoré je potrebné do budúcna napraviť.
Poslanec Ing. Michal Švento potvrdil nevyhnutnosť vyriešenia uvádzaných problémov
stretnutím sa predmetnej komisie.
Poslanec Jozef Peniak upozornil na preplnené kontajnery na plastový odpad na ulici Pod
hradom.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 66/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
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diskusné príspevky.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 15: Záver
Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 20:47 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Zapísala: Mgr. Mária Slašťanová

Ing. Edita H o m o l o v á
overovateľ

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

Marián M l i e č k o
overovateľ
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Prezenčná listina poslancov na zasadnutí OZ v Likavke

Priezvisko, meno, titul

Dátum: 26.06.2019

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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