OBEC LIKAVKA
Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke
dňa 26.09.2018
Starosta obce
Hlavný kontrolór obce

Ing. Marián Javorka
Mgr. Janka Pavlíková

Prítomní poslanci OZ: Miroslav Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová,
Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Michal Švento
Ospravedlnení poslanci: Mgr. Peter Brtko, Mária Mravcová, Ing. Daniela Pongráczová,
Prizvaná: Mgr. Mária Slašťanová – ref. OcÚ, Mgr. Ľubomír Socha
Návrh programu rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie, určenie
zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva
2. Kontrola uznesení
3. Prevod obecného majetku
4. Návrh – Štatút obce Likavka
5. Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu k 30.6.2018
6. Správa audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017
7. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2018
8. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 12.6.2018 do 15.9.2018
9. Informácie starostu obce
10. Interpelácie poslancov
11. Diskusia
12. 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 p. Daniela Kríža za predsedu návrhovej komisie,
Ing. Editu Homolovú a MVDr. Vladimíra Hatalu za členov návrhovej komisie. Starosta obce
otvoril diskusiu k predloženému návrhu. Bez diskusie. Hlasovanie: 6-0-0.
Za overovateľov zápisnice navrhol p. Miroslava Brtka a Ing. Michala Šventa. Starosta obce
otvoril diskusiu. Bez diskusie. Hlasovanie: 6-0-0.
Starosta obce navrhol za zapisovateľku Mgr. Máriu Slašťanovú – ref. OcÚ. Starosta obce
otvoril diskusiu k predloženému návrhu. Bez diskusie. Hlasovanie: 6-0-0.
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu programu rokovania. Hlasovanie: 6-0-0.
Ing. Edita Homolová sa ospravedlnila a opustila rokovaciu miestnosť v čase 17:00 hod.
Návrhy uznesení predložil p. Daniel Krížo.
OZ prijalo uznesenie č. 306/2018-7 a). Hlasovanie: 5-0-0 (za: Miroslav Brtko, MVDr.
Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Michal Švento)
Ing. Edita Homolová sa dostavila do rokovacej miestnosti v čase 17:02 hod.
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OZ prijalo uznesenie č. 306/2018-7 b). Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, MVDr.
Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 306/2018-7 c). Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, MVDr.
Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 2: Kontrola uznesení
Predkladateľ: Kontrolu uznesení vykonala hlavná kontrolórka obce a konštatovala, že od
začiatku nového volebného obdobia bolo doposiaľ prijatých 305 uznesení obecného
zastupiteľstva, z ktorých vyplývajú nasledovné odporúčania:
Uznesenie č. 276/2018-7 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 začal proces
vypracovaním projektu dopravného značenia v danej lokalite, ktorý bol ďalej zaslaný na
pripomienkovanie Správe ciest Žilinského samosprávneho kraja, Okresnému úradu
Ružomberok – odboru dopravy a Okresnému dopravnému inšpektorátu v Ružomberku. Autor
projektu ich pripomienky zapracoval do finálnej podoby schém dopravného značenia. Starosta
obce zaslal žiadosť Správe ciest Žilinského samosprávneho kraja o vyjadrenie sa k prenájmu
časti pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce.
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. Starosta
obce začal proces vypracovaním projektu dopravného značenia v danej lokalite, ktorý bol
predložený na pripomienkovanie dotknutým subjektom na ul. J. Kačku a Správe ciest
Žilinského samosprávneho kraja, Okresnému úradu Ružomberok – odboru dopravy
a Okresnému dopravnému inšpektorátu v Ružomberku. Autor projektu ich pripomienky
zapracoval do finálnej podoby schém dopravného značenia.
Starosta obce ešte doplnil tretí projekt dopravného značenia, a to je o priechod pre chodcov na
križovatke medzi obecným úradom a farským úradom, ktorý bol tiež zaslaný na
pripomienkovanie Správe ciest Žilinského samosprávneho kraja, Okresnému úradu
Ružomberok – odboru dopravy a Okresnému dopravnému inšpektorátu v Ružomberku
a otvoril diskusiu.
Bez diskusie:
Návrh uznesenia predložil p. Daniel Krížo.
OZ prijalo uznesenie č. 307/2018-7. Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, MVDr.
Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 3: Prevod obecného majetku
Predkladateľ: Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou Poľovníckeho združenia
Likava – Choč o prenájom majetku Obce Likavka a to: časť nebytových priestorov o výmere
21,87 m2 v budove bývalej Reštaurácie v Likavke s. č. 1000, evidovanej na parcele CKN č.
946/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Likavka, zapísanej na
LV č. 1167 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom, na dobu
neurčitú, za cenu nájmu: 8,94 €/m2/rok, určenú podľa prílohy č. 8 Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Obce Likavka.
Starosta otvoril diskusiu.
Diskusia:
Ing. Michal Švento za finančnú komisiu odporučil predmetnú žiadosť schváliť a ostatní
prítomní poslanci sa tiež súhlasne vyjadrili k schváleniu spomínanej žiadosti.
Návrh uznesení predložil p. Daniel Krížo.
OZ prijalo uznesenie č. 308/2018-7 a). Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, MVDr.
Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Michal Švento)
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OZ prijalo uznesenie č. 308/2018-7 b). Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, MVDr.
Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 3: Prevod obecného majetku
Predkladateľ: Starosta obce oboznámil OZ so žiadosťou p. Mgr. Ľubomíra Sochu, bytom
Lokca č. 359 o prenájom časti pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce, o výmere 397,5 m2,
evidovaného na parcele EKN č. 6021/1, druh pozemku ostatné plochy, katastrálne územie
Likavka, zapísaného na LV č. 3259 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym
odborom a dal slovo p. Sochovi.
Mgr. Ľubomír Socha v stručnosti predstavil svoj zámer, podotkol, že parkovisko už neslúži
svojmu pôvodnému účelu a vo veľkej miere je zaplnené autami, ktoré tam nechávajú občania
cestujúci za prácou zaparkované aj niekoľko dní a tým pádom zákazníci nákupného centra
nemajú kde parkovať. Mgr. Socha zdôraznil, že týmto svojim zámerom chce len uregulovať
nevyhovujúcu situáciu a neplánuje na parkovisku zarábať.
Ing. Michal Švento sa opýtal p. Sochu, ako by mala prakticky vyzerať realizácia jeho zámeru.
Mgr. Ľubomír Socha odpovedal, že každej spoločnosti, ktorá v spomínanej budove vykonáva
svoju podnikateľskú činnosť, bude podľa jednotlivých potrieb na základe dohody pridelená
časť parkoviska, ktorú si už bude každý nájomca regulovať a kontrolovať sám. Cieľom je
dosiahnuť to, aby parkovisko slúžilo výlučne len zamestnancom a zákazníkom obchodného
centra.
Ing. Michal Švento sa opýtal, ako budú riešiť takú situáciu, keď bude niekto na parkovisku
nepovolene parkovať.
Mgr. Ľubomír socha odpovedal, že to bude riešiť s políciou.
Starosta obce uviedol, že parkovisko sa označí zvislým a vodorovným značením a predstavil
požiadavky dopravného inšpektorátu k zriadeniu predmetného parkoviska. Starosta obce
ďalej doplnil, že by bolo vhodné nastaviť opatrenia ohľadom maximálnej dĺžky státia
a upozornil aj na potrebu priebežného zametania a čistenia parkoviska.
Mgr. Ľubomír Socha súhlasil s touto požiadavkou a zároveň uviedol, že prvé mesiace tam
bude mať zamestnanca, ktorý bude regulovať parkovanie na parkovisku, ale parkovné sa
vyberať nebude.
Starosta obce uviedol, že by bolo vhodné dať parkovisko do nájmu najskôr na skúšobné
obdobie a po jeho skončení vyhodnotiť, či medzi obcou a nájomcom dohodnuté podmienky
priniesli želaný efekt. Starosta obce sa p. Sochu opýtal, či by bol ochotný uhradiť aj náklady
na zriadenie parkoviska.
Mgr. Ľubomír Socha odpovedal, že na základe toho, že zo zriadeného parkoviska bude mať
príjem iba obec, ostane to majetkom obce a tiež tým, že parkovisko bude spočiatku zriadené
len na skúšobnú dobu, by bolo vhodné, aby zriadenie parkoviska zafinancovala obec.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Ing. Michal Švento vyjadril svoj súhlasný postoj k predmetnej žiadosti p. Sochu pod
podmienkou, že p. Socha ako aj povedal, nebude na parkovisku zarábať a takisto vyjadril svoj
súhlas aj k otázke financovania realizácie dopravného značenia obcou. Ing. Švento však
zároveň prejavil obavy nad problematikou parkovania na ulici železničnej, kde už teraz
parkuje veľa áut a realizáciu tohto zámeru sa situácia môže ešte zhoršiť. V prípade naplnenia
týchto predpovedí navrhuje najmä z hľadiska bezpečnosti tento problém riešiť vybudovaním
chodníka.
Starosta obce navrhol ešte vyriešiť otázku doby a ceny nájmu.
Ing. Michal Švento navrhol za cenu nájmu určiť minimálnu sadzbu určenú v Zásadách
hospodárenia s majetkom obce Likavka, a to je 3,- €/m2/rok a nájom na dobu neurčitú
s trojmesačnou výpovednou lehotou.
Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať. Hlasovanie: 6-0-0.
Návrh uznesení predložil p. Daniel Krížo.
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OZ prijalo uznesenie č. 309/2018-7 a). Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, MVDr.
Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 309/2018-7 b). Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, MVDr.
Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 309/2018-7 c). Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, MVDr.
Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 3: Prevod obecného majetku
Predkladateľ: Starosta obce oboznámil prítomných s doručeným Rozhodnutím o prerušení
konania Okresného úradu Ružomberok, katastrálneho odboru dňa 6.9.2018, ktoré sa týka
odstránenia nedostatkov návrhu na vklad a jeho príloh v súvislosti s návrhom na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností z Kúpnej zmluvy navrhovateľov Obec Likavka
a p. Daniela Húšťu, bytom Štiavnička č. 163, 034 01 Štiavnička a manželky Janky Húšťovej,
bytom Priehrada 53/34, 034 01 Ružomberok – Hrboltová.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Ing. Michal Švento sa vyjadril, že chybu je potrebné odstrániť.
Návrh uznesenia predložil p. Daniel Krížo.
OZ prijalo uznesenie č. 310/2018-7. Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, MVDr.
Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 4: Návrh – Štatút obce Likavka
Predkladateľ: Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom nového znenia Štatútu obce
Likavka, ktorý je predkladaný z dôvodu novelizácie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov účinnej od 1.4.2018.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Ing. Michal Švento súhlasil s predloženým návrhom a navrhol uvedené zmeny schváliť.
Ostatní poslanci tiež zhodne vyjadrili svoj súhlas so schválením predloženého návrhu.
Návrh uznesenia predložil p. Daniel Krížo.
OZ prijalo uznesenie č. 311/2018-7. Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, MVDr.
Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 5: Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu k 30.6.2018
Predkladateľ: Starosta obce podal prítomným informácie k Monitorovacej správe, ktorá
analyzuje hospodárenie a hodnotí plnenie stanovených programov rozpočtu Obce Likavka k
30.6.2018.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanci Miroslav Brtko a Ing. Michal Švento pochválili spracovanie monitorovacej správy.
Ostatní prítomní poslanci súhlasili bez ďalších pripomienok.
Návrh uznesenia predložil p. Daniel Krížo.
OZ prijalo uznesenie č. 312/2018-7. Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, MVDr.
Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 6: Správa audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017
Predkladateľ: Starosta obce uviedol, že kompletná Správa nezávislého audítora bola
poslancom obecného zastupiteľstva doručená elektronickou poštou. Starosta k predloženému
dokumentu otvoril diskusiu.
Diskusia:
Ing. Michal Švento vyjadril pochvalu k spracovaniu správy audítora.
P. Daniel Krížo súhlasil, ale podotkol že v správe sa nachádza pár preklepov.
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Ostaní poslanci súhlasili bez ďalších pripomienok.
Návrh uznesenia predložil p. Daniel Krížo.
OZ prijalo uznesenie č. 313/2018-7. Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, MVDr.
Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, 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. 13/2018 a č. 14/2018, ktoré boli vypracované z
dôvodov skutkového stavu a nevyhnutných potrieb obce podľa rozpisu v prílohe. Starosta ešte
bližšie priblížil RO č. 14/2018 ktoré bolo vypracované na základe žiadosti ZŠ s MŠ Likavka
o zakúpenie elektrickej smažiacej panvice pre potreby školskej jedálne, nakoľko stav súčasnej
panvice je už nevyhovujúci a pri manipulácii s ňou môže dôjsť k vážnemu ublíženiu na
zdraví. Starosta predstavil poslancom tri cenové ponuky získané v rámci prieskumu trhu od
spoločností Tatria Plus, s.r.o., RM Gastro – JAZ s.r.o. a Gastma, s.r.o., z ktorých najnižšiu
cenu ponúkla spoločnosť Tatria Plus, s.r.o. v hodnote 4200 €.
Starosta otvoril diskusiu.
Diskusia:
Ing. Michal Švento súhlasil so spomínanými rozpočtovými opatreniami a potvrdil, že školská
jedáleň nemá v súčasnosti vyhovujúce vybavenie a plne sa prihovára za predmetné zakúpenie
panvice v cene 4200 € s tým, že je potrebné, aby prebehlo riadne verejné obstarávanie. Ing.
Švento dal do pozornosti ďalšie dve firmy, ktoré by sa ešte oplatilo osloviť a opýtal sa
starostu, z akých zdrojov by sa to platilo.
Starosta odpovedal, že z prebytku rozpočtu.
Ostatní poslanci tiež vyjadrili svoju podporu predmetnej žiadosti ZŠ s MŠ Likavka.
Návrh uznesení predložil p. Daniel Krížo.
OZ prijalo uznesenie č. 314/2018-7 a). Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, MVDr.
Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 314/2018-7 b). Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, MVDr.
Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 8: Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 12.6.2018 do 15.9.2018
Predkladateľ: Mgr. Janka Pavlíková, hlavná kontrolórka Obce Likavka podala v správe
informácie o kontrolovanom subjekte - Obecný úrad Likavka, kde boli za obdobie od
12.6.2018 do 15.9.2018 vykonané dve kontroly.
Prvá kontrola bola zameraná na stav a vývoj dlhu obce Likavka v zmysle ustanovenia § 17
ods. 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedenou kontrolou neboli
zistené nedostatky.
Druhá kontrola - kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola
zameraná na zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na Obecnom úrade v Likavke. Pri
kontrole zverejňovania faktúr a objednávok za rok 2017 bolo zistené, že niektoré zverejnené
faktúry a objednávky neobsahujú zákonom stanovené údaje, najmä identifikačné údaje
dodávateľa ako je adresa alebo miesto podnikania právnickej resp. fyzickej osoby –
dodávateľa, a niektoré faktúry neboli zverejnené do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry. Na
základe uvedených skutočností došlo zo strany kontrolovaného subjektu k porušeniu § 5b ods.
1 písm. a) a b) zákona o slobode informácií. Pri kontrole zverejňovania zmlúv neboli zistené
nedostatky.
Starosta otvoril diskusiu.
Diskusia:
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Ing. Michal Švento sa pozitívne vyjadril k nízkemu percentuálnemu podielu dlhu, ktorý obec
zanecháva do nadchádzajúceho volebného obdobia a budúcemu zastupiteľstvu obce Likavka
a pripomenul potrebnosť odstránenia nedostatkov zistených pri druhej kontrole.
Hlavná kontrolórka obce – Mgr. Janka Pavlíková sa ešte vrátila k predchádzajúcemu
zasadnutiu Obecného zastupiteľstva v Likavke zo dňa 20.6.2018, na ktorom nebola prítomná
a podala vysvetlenie ohľadom niektorých nezrovnalostí a pripomienok, ktoré k bodu č. 8 –
Správa o výsledkoch kontroly odzneli.
Návrh uznesenia predložil p. Daniel Krížo.
OZ prijalo uznesenie č. 316/2018-7. Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, MVDr.
Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 9: Informácie starostu obce
Starosta oboznámil poslancov s nasledovnými informáciami:
Technické aktivity:
- narovnanie stĺpa miestneho rozhlasu pri rodinnom dome Petra Rázgu
- čistenie a prehĺbenie garády od Úboče až po jabloň oproti reštaurácii
- renovácia lavičiek na námestí pred obecným úradom a výmena žiaroviek na parkových
svietidlách
- renovácia stola a lavíc pri telocvični v areáli ZŠ
- zábradlie mosta pri rodinnom dome p. Baláža – natieranie a zatretie škár medzi panelmi
mosta
- osadenie nových miestnych košov: pri rodinnom dome Apolenárovcov, pri trhovom mieste
a pri mlyne
- oprava oporných múrov vedúcich k suterénu reštaurácie a spevnenie zábradlia na nich
- strihanie živých plotov pri obecnom úrade, kostole a cintoríne
- obnova autobusových zastávok pri Hubertuse, ul. Silvestra Nemčeka, billboard Hubertus –
natretie stĺpikov s odchodmi autobusov
- obnovenie dopravných značiek pri turistic-informačnej kancelárii a v súvisiacej križovatke
- výroba značky „prikázaný smer jazdy“ na reguláciu výjazdu zo školského dvora
- oprava rozhlasového stĺpa pri rodinnom dome M. Colotku
- obnovenie drevenej autobusovej zastávky pred novým obecným úradom
- vyrobenie a osadenie zasúvacích dvier do miestnosti servera a miestneho rozhlasu na
obecnom úrade
- kosenie pri kostole, kultúrnom dome, cintoríne, na Kramariskách – (príprava na oslavy
SNP)
- oprava drevených stolov v kultúrnom dome, ktoré sú používané na obecné akcie
- osadenie obrubníkov pri turisticko-informačnej kancelárii a renovácia náterov jej
obvodových múrov
- výmena listového pera vozidla Liaz a jeho príprava na STK
- čistenie a maľovanie zábradlia na moste na ceste na hrad, kosenie a odvoz zeleného
odpadu z lúky pri provizórnom parkovisku pod hradom, oprava dopravnej značky
označujúcej parkovisko
- vyčistenie kanalizácie na ul. Paračka a obetónovanie skruže odpadovej šachty, cez ktorú sa
kanalizácia zanášala
- kosenie areálu OŠK pred rozlúčkou s letom + odvoz trávy, oprava oplotenia a osadenie
ostnatého drôtu od družstva
- pretláčanie odpadovej kanalizácie z budovy zdravotného strediska a kultúrneho domu
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oprava nakladacej rampy Reštaurácie a vypratanie priestorov pod ňou
vykopanie jamy na ul. Pod hradom – kontrolná šachta splaškovej kanalizácie
čistenie obrubníka na zákrute smerom na Rybárpole
oprava schodov do domu smútku a výroba prístrešku (stále prebieha)
robenie poriadku v lokalite Mních nad pekárňou: vyzbieralo sa 12 vriec odpadu, odvoz
objemového odpadu od pošty aj spred pekárne
likvidácia skládok odpadu pri zbrojnici
dodávateľsky realizované aktivity: natieranie strechy kultúrneho domu firmou Stavebno –
klampiarske práce - Juraj JURIGA, chodník ku škole – firma JH-Road, s.r.o., cesta Pod
hradom – RILINE, s.r.o., regulácia potoka Kopanica popri obecnom úrade – Slovenský
vodohospodársky podnik, rozšírenie siete verejného osvetlenia ul. Pod hradom –
Elektroinštalačné práce - Peter Rázga
obnovenie pomníka k výročiu vzniku Československej republiky na Kramariskách
v obci prebieha projekt organizovaný Radou mládeže Žilinského kraja, ktorého výstupom
bude vypracovanie dokumentu Koncepcia rozvoja práce s mládežou v obci Likavka na
roky 2018-2025
natieranie stĺpov obecného rozhlasu a zvodidiel na ulici J. Mikuštiaka
výmena 9 ks svietidiel na ulici S. Nemčeka + 2 ks na ul. Moyzesovej a pri Hubertuse
realizácia viacerých opráv obecného rozhlasu vrátane rozšírenia jeho dosahu (Hubertus,
Pod hradom).

Všeobecné informácie:
- žiadosť na prístavbu hasičskej zbrojnice nebola podporená, o dotáciu sa budeme môcť
uchádzať v ďalšom kole výzvy, DHZ Likavka bude pridelený protipovodňový vozík
- žiadosť o dotáciu z programu Európa pre občanov nebola podporená
- podpísanie zmluvy na zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu, od 1.10.2018 vozia
systémom každý utorok (do konca roka), cena 0,72 € bez DPH za KUKA nádobu
- podpísanie zmluvy na aplikáciu Lepšia obec – dolaďujeme aplikáciu pred ostrým
spustením do prevádzky, aplikácia je zdarma
- rekonštrukcia cesty na kopci /aračka - v štádiu prác na stavebnom povolení po doplnení
projektovej dokumentácie o dažďovú kanalizáciu, pred začatím prác bude nevyhnutný
posledný hovor s ľudom
- v súvislosti s komunálnymi voľbami – podanie a preskúmanie kandidátnych listín – (2
kandidáti na starostu a 23 na poslancov OZ)
- formálne ukončenie kontroly NKÚ, zameranej na efektivitu energetických úspor získaných
z modernizácie systému verejného osvetlenia v obci– očakávame záverečnú správu
- prebehlo jednanie o započatí jednoduchých pozemkových úprav v okolí cintorína smerom
na Martinček
- procesy verejného obstarávania realizujeme prostredníctvom systému Tendernet
- spoločnosťou Slovenské centrum obstarávania bolo realizované verejné obstarávanie na
dodávku plynu na ďalšie dva roky, dodávateľom bude spoločnosť MET Slovakia
- vyhlásenie výzvy na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej
zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti
s možnosťou vybudovania zariadenia sociálnych služieb - žiaľ naša obec nebude
oprávnená na podanie žiadosti
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- od 1.8.2018 je občanom k dispozícii bankomat v priestoroch predajne CBA Verex na ul. J.
Hollého
- obec iniciovala rokovanie na spustenie príprav (nastavenie parametrov pre územné
a stavebné konania, nastavenie technických parametrov jednotlivých prvkov)
kompenzačných opatrení súvisiacich s výstavbou diaľnice
- v súvislosti s prípravou a narozpočtovaním investičných aktivít na rok 2019 vyzval starosta
poslancov OZ na predloženie investičných návrhov do 14 dní od tohto zasadnutia
Stručná bilancia spoločenských podujatí v mesiacoch 7., 8., a 9.2018:
- Memoriál Š. Rišu v hasičskom športe,
- 39. ročník cykloturistého stretnutia Okolo Liptova s účasťou zástupcov partnerského mesta
Slatiňany v ČR,
- VI. Likavská rozlúčka s letom – z dôvodu neodohrania všetkých zazmluvnených vystúpení
pre nepriaznivé počasie jednáme s umelcami o náhradnom termíne v roku 2019,
- Oslavy SNP a zahájenie školského roka 2018/2019
- Dedinská folklórna skupina za spoluúčasti starostu obce mala možnosť reprezentovať obec
na prestížnych Jánošíkových dňoch v Terchovej. Podujatie bolo pre nepriaznivé počasie
predčasne ukončené, naši folkloristi nevystúpili, no dostanú pozvánku na budúci rok,
- účasť na spomienkovej slávnosti pri príležitosti 80. výročia úmrtia A. Hlinku,
- likavské eRko zorganizovalo Deň radosti – stretnutie eRkárov Liptova a Oravy.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Ing. Michal Švento navrhol z hľadiska ušetrenia peňazí na dodávke elektrickej energie
vypovedať zmluvy, ktoré má s dodávateľom el. energie uzatvorené škola, aby obec, ako
zriaďovateľ mohla v budúcnosti obstarávať nového dodávateľa spolu so školou. Ďalej p.
Švento upozornil na potrebu oznámenia občanom, že za vyťahovanie peňazí z bankomatu,
ktorý je umiestnený v predajni CBA v Likavke sa sťahujú určité poplatky. Ing. Švento tiež
spomenul, že po roku by bolo vhodné prehodnotiť, či sa bankomat v obci využíva a teda, či sa
aj oplatí. Ing. Švento tiež tlmočil sťažnosti niektorých „mladých dôchodcov“, že ich vyrušuje
verejný rozhlas, najmä čo sa týka hlásenia predaja v ranných hodinách.
Starosta v zhode s ďalšími poslancami sa vyjadrili, že vyhlasovanie oznamov o predaji
v rozhlase slúži hlavne pre starších občanov, ktorí nedisponujú žiadnou inou technológiou,
ktorá by ich mohla upozorniť na spomínaný predaj.
P. Marián Mliečko sa opýtal, ako pokračuje razba tunela Čebrať.
Starosta odpovedal že razba prebieha podľa harmonogramu, t.j. 4 m denne v oboch
tunelových rúrach. Razba tunela a vývoz vyrazenej horniny spôsobujú pre najbližšie rodinné
domy komplikácie s nadmernou prašnosťou.
Návrh uznesenia predložil p. Daniel Krížo.
OZ prijalo uznesenie č. 316/2018-7. Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, MVDr.
Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 10: Interpelácie poslancov
Interpeláciu nepredložil nikto z prítomných poslancov.
K bodu č. 11: Diskusia
P. Miroslav Brtko upozornil na potrebu natretia stĺpov.
Starosta uviedol, že zatiaľ je natretých asi 20 stĺpov obecného rozhlasu, ale v priebehu roka sa
budú postupne natierať a prípadne aj opravovať všetky stĺpy. Starosta poznamenal, že už je k
tomu zakúpené aj špeciálne montovatelné posuvné lešenie.
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P. Daniel Krížo upriamil pozornosť na potrebu zintenzívnenia odvozu plastového triedeného
odpadu.
Starosta odpovedal, že žiadosť na navýšenie smetných nádob na plastový odpad je už poslaná
a takisto sa odvoz plastového odpadu posilní aj mimoriadnymi vývozmi, za ktoré obec nebude
nič priplácať. Starosta ešte uviedol potešujúcu informáciu, že percento triedenia odpadu
v obci sa stále zvyšuje.
Ing. Edita Homolová upozornila na potrebu osadenia dopravných značiek upozorňujúcich na
častý výskyt zvery v úseku št. cesty I/59 pri moste v blízkosti domova dôchodcov a opýtala
sa, akým spôsobom sa budú zbierať vrecia, ktoré ľudia nechávajú pri svojich smetných
nádobách.
Starosta obce odpovedal, že každé vrece určené na vyhodenie sa bude rátať ako ďalšia smetná
nádoba. Obec preto časom uvidí, akým štýlom bude najefektívnejšie tieto vrecia zbierať.
Ing. Edita Homolová ešte upriamila pozornosť na nezodpovedných občanov ktorí, vysýpajú
biologický odpad ku potoku.
Ing. Edita Homolová a Ing. Michal Švento tiež upozornili na potrebu upravenia okolia areálu
kostola.
OZ prijalo uznesenie č. 317/2018-7. Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, MVDr.
Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 12: Záver
Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 20.05 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Zapísala: Mgr. Mária Slašťanová, v. r.

Ing. Michal Š v e n t o, v. r.
overovateľ

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

Miroslav B r t k o, v. r.
overovateľ
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Prezenčná listina poslancov na zasadnutí OZ v Likavke

Priezvisko, meno, titul

Dátum: 21.02.2018

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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