OBEC LIKAVKA
Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke
dňa 10.11.2020
Starosta obce
Hlavný kontrolór obce

Ing. Marián Javorka
Mgr. Janka Pavlíková

Prítomní poslanci OZ: Ing. Renát Haluška, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček, Jozef
Peniak, Adrián Solár
Ospravedlnení poslanci: MVDr. Vladimír Hatala, Marián Mliečko, Ing. Michal Švento
Prizvaná: Mgr. Mária Šlašťanová – ref. OcÚ
Návrh programu rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
2. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
3. Prevod obecného majetku
4. Správa audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky Obce Likavka
k 31.12.2019
5. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2020
6. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.9.2020 do 1.11.2020
7. Návrh Plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Likavka na rok 2021
8. Informácie starostu obce
9. Interpelácie poslancov
10. Rôzne
11. Záver
K bodu č. 1: Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Marián Javorka. Privítal
prítomných a konštatoval, že rokovanie OZ v 8. volebnom období bolo zvolané v zmysle § 13
odst. 4/ písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a je uznášania schopné, nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu programu rokovania obecného
zastupiteľstva. Hlasovanie: 6-0-0. Starosta obce vyzval poslancov na predloženie
doplňujúceho alebo pozmeňujúceho návrhu k programu rokovaniu obecného zastupiteľstva.
Poslanci nepredložili žiadne návrhy.
Starosta obce navrhol Ing. Renáta Halušku 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: 6-0-0.
Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Máriu Slašťanovú – ref. OcÚ. Za overovateľov
zápisnice určil poslancov p. Jozefa Nemčeka a p. Adriána Solára.
Návrh uznesenia predložil Ing. Renát Haluška.
Uznesenie č. 182/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) schvaľuje
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program rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke;
Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček, Jozef
Peniak, Adrián Solár)
b) volí
Ing. Renáta Halušku za predsedu návrhovej komisie,
p. Igora Martona a p. Daniela Kríža za členov návrhovej komisie;
Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček, Jozef
Peniak, Adrián Solár)
c) berie na vedomie
určenie zapisovateľky Mgr. Márie Slašťanovej
a overovateľov zápisnice p. Jozefa Nemčeka a p. Adriána Solára.
Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček, Jozef
Peniak, Adrián Solár)
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 181 uznesení obecného zastupiteľstva, z ktorých vyplývajú nasledovné úlohy:
Uznesenie č. 13/2018-8 bod c) - uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo odporúča
obecnému úradu začať konanie vo veci usporiadania pozemku o výmere 161 m2, evidovaného
na parcele EKN 3267/221, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie
Likavka, zapísaného na LV č. 4145 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym
odborom, ktorý je vo vlastníctve p. Kataríny Dubovcovej a na ktorom je umiestnená budova s č.
551, ktorá je vo vlastníctve obce Likavka, v zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 66/2009 Z. z.
o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré
prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie uvedené územné celky a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Starosta obce absolvoval stretnutie s geodetom a právnikom, ktorí
odporučili obci dať vypracovať znalecký posudok súdnemu znalcovi pre ďalšie konanie.
Starosta obce poďakoval hlavnej kontrolórke obce a doplnil, že predmetný pozemok bol už
v minulosti obcou odkúpený (čo vyplýva z dodatočne objavených podkladov) a pani
Dubovcová, kupujúc tento pozemok pravdepodobne nevedela o tejto skutočnosti. Ďalšie
postupovanie vo veci bude musieť byť riešené súdnou cestou. Bude potrebné, aby súdny
znalec vypracoval znalecký posudok, ktorý bude mať charakter geometrického plánu. Starosta
obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Jozef Peniak sa opýtal, či už bol oslovený súdny znalec.
Starosta obce odpovedal, že v dôsledku vyťaženosti počas prípravy a realizácie plošného
testovania v posledných dňoch zatiaľ súdny znalec nebol oslovený. Starosta obce však označil
tento krok ako kľúčový.
Návrh uznesenia predložil Ing. Renát Haluška.
Uznesenie č. 183/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
informácie o plnení uznesení obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček, Jozef
Peniak, Adrián Solár)
K bodu č. 3: Prevod obecného majetku
Starosta obce prítomným poslancom stručne predstavil žiadosť p. Anežky Bažíkovej
o prenájom nebytových priestorov Obce Likavka a doplnil, že Zámer prenajať majetok Obce
Likavka z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom
sídle Obce Likavka od 28.9.2020 do 9.11.2020. Starosta obce otvoril diskusiu.
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Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil Ing. Renát Haluška.
Uznesenie č. 184/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) berie na vedomie
že Zámer prenajať majetok Obce Likavka z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:
časť nebytových priestorov o výmere 20 m2 v budove Strediska služieb v Likavke s. č. 551
evidovanej na parcele CKN č. 1962/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne
územie Likavka, zapísanej na LV č. 1167 vedenom okresným úradom Ružomberok,
katastrálny odborom, na dobu neurčitú, za cenu nájmu: 8,94 €/m2/rok, určenú podľa prílohy č.
8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Likavka, bol zverejnený na úradnej
tabuli a webovom sídle Obce Likavka od 28.9.2020 do 9.11.2020;
Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček, Jozef
Peniak, Adrián Solár)
b) schvaľuje
prenájom prebytočného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe
ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, žiadateľovi: Anežke Bažíkovej, 034 95 Likavka 494, IČO 37040090 a to:
časť nebytových priestorov o výmere 20 m2 v budove Strediska služieb v Likavke s. č. 551
evidovanej na parcele CKN č. 1962/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne
územie Likavka, zapísanej na LV č. 1167 vedenom okresným úradom Ružomberok,
katastrálny odborom, na dobu neurčitú, za cenu nájmu: 8,94 €/m2/rok, určenú podľa prílohy č.
8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Likavka, od 1.12.2020.
Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček, Jozef
Peniak, Adrián Solár)
K bodu č. 3: Prevod obecného majetku
Starosta obce prítomným poslancom stručne predstavil žiadosť p. Michala Drapáča
o odpredaj nehnuteľného majetku - pozemku Obce Likavka a doplnil, že Zámer predať
majetok Obce Likavka z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli
a webovom sídle Obce Likavka od 28.9.2020 do 9.11.2020. K prevodu obecného majetku sa
vyjadrila aj Komisia životného prostredia a výstavby Obce Likavka. Starosta obce otvoril
diskusiu.
Diskusia.
Poslanec Igor Marton uviedol, že nesúhlasí s predajom majetku, z dôvodu, že v uvedenej
lokalite sa plánuje individuálna výstavba, cesta je v zákrute už teraz dosť úzka a v budúcnosti
by tam mohol byť problém dostať sa s nákladným autom. Poslanec Igor Marton doplnil, že p.
Drapáč nepotrebuje odkúpiť predmetný pozemok, ak si tam chce postaviť oporný múr.
Poslanec Daniel Krížo uviedol, že stavebná komisia sa na zasadnutí zhodla na schválení
predaja uvedeného pozemku a p. Drapáč bol upozornený, aby stavebnými úpravami nemohol
zasiahnuť do telesa cesty.
Starosta obce uviedol, že sa konalo aj druhé zasadnutie stavebnej komisie spolu
s projektantom, ktorý pracuje na projektovej dokumentácii rekonštrukcie a predĺženia
miestnej komunikácie a jej odvodnenia. Projektant voči zámeru využitia predmetného
pozemku na budovanie oporného múru nemal námietky a komisia sa zhodla, že všetky prvky,
ktoré sa do cesty zakomponujú, je možné umiestniť tak, aby sa šírka cesty zachovala,
prípadne ešte mierne rozšírila.
Poslanec Adrián Solár uviedol, že sa obáva, že v prípade spomínanej plánovanej výstavby tam
nastane problém s prístupom pre ťažkú techniku, ako to bolo napríklad v obci Martinček pri
výstavbe bytovky.
Starosta obce odpovedal, že výstavba bude menšieho rozsahu, malo by sa jednať o tri domy,
preto záťaž nebude taká, ako pri výstavbe bytovky. Starosta obce doplnil, že v súčasnosti auto
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zberovej spoločnosti nemá problém v tých miestach nacúvať. Projektuje sa aj otočka na konci
slepej ulice, aby sa aj autá tohto typu nemali problém otočiť.
Poslanec Igor Marton vyjadril obavu, že pán Drapáč si na predmetnom pozemku postaví plot.
Starosta obce odpovedal, že v kúpnopredajnej zmluve sa môžu doladiť podmienky.
Poslanec Jozef Nemček uviedol, že teraz tam parkujú autá, ktoré môžu zasahovať do vozovky
a prípadné oplotenie by mohlo rozšíreniu úseku cesty len napomôcť.
Starosta obce upozornil, že k schváleniu predaja majetku obce je potrebná 3/5 väčšina
všetkých poslancov, čo z celkového počtu predstavuje 6 poslancov.
Poslanec Adrián Solár sa opýtal, či v prípade schválenia predaja sa do zmluvy zakomponujú
požadované podmienky.
Poslanec Igor Marton navrhol doplniť uznesenie o uvedenú podmienku.
Starosta obce sformuloval znenie doplnenia: Návrh kúpnej zmluvy bude obsahovať záväzok
kupujúceho, že na predmete prevodu nevybuduje oplotenie. Starosta obce dal hlasovať
o predloženom prevode majetku. Hlasovanie: 6-0-0.
Návrh uznesenia predložil Ing. Renát Haluška.
Uznesenie č. 185/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) berie na vedomie
že Zámer predať majetok Obce Likavka z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:
pozemok KN C parc. č. 1397/13, o výmere 16 m2, druh pozemku záhrada, zapísaný na LV č.
1167 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom pre k.ú. Likavka,
ktorý je vo výlučnom vlastníctve Obce Likavka, za cenu nehnuteľnosti: 20,- €/m2, určenú
podľa prílohy č. 9 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Likavka, bol
zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Likavka od 28.9.2020 do 9.11.2020;
Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček, Jozef
Peniak, Adrián Solár)
b) berie na vedomie
odporúčanie na predaj predmetného majetku Komisie životného prostredia a výstavby Obce
Likavka zo dňa 8.10.2020;
Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček, Jozef
Peniak, Adrián Solár)
c) schvaľuje
predaj prebytočného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe
ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, žiadateľovi: Michalovi Drapáčovi, 034 95 Likavka 54 a to:
pozemok KN C parc. č. 1397/13, o výmere 16 m2, druh pozemku záhrada, zapísaný na LV č.
1167 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym odborom pre k.ú. Likavka,
ktorý je vo výlučnom vlastníctve Obce Likavka, za cenu nehnuteľnosti: 20,- €/m2, určenú
podľa prílohy č. 9 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Likavka, čo za celkovú
výmeru 16 m2 predstavuje kúpnu cenu vo výške 320,–€ (slovom: tristodvadsať EUR), ktorý
zabezpečí vypracovanie kúpnej zmluvy a návrh vkladu do katastra nehnuteľností na vlastné
náklady do 31.12.2020. Návrh kúpnej zmluvy bude obsahovať záväzok kupujúceho, že na
predmete prevodu nevybuduje oplotenie.
Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček, Jozef
Peniak, Adrián Solár)
K bodu č. 4: Správa audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky Obce Likavka
k 31.12.2019
Predkladateľ: starosta obce uviedol, že Správu audítora z auditu konsolidovanej účtovnej
závierky Obce Likavka k 31.12.2019 vypracovala Ing. Mária Kasmanová a doplnil, že
kompletná správa bola poslancom obecného zastupiteľstva doručená elektronickou poštou.
Starosta obce otvoril diskusiu.
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Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil Ing. Renát Haluška.
Uznesenie č. 186/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
- Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2019
- Správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2019
- Konsolidovanú výročnú správu vrátane údajov individuálnej výročnej správy k 31.12.2019.
Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček, Jozef
Peniak, Adrián Solár)
K bodu č. 5: Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2020
Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o predložených rozpočtových
opatreniach č. 12,13,15,16,17/2020 (príloha zápisnice), ktoré boli vypracované z dôvodu
skutkového stavu a nevyhnutných potrieb obce. Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanci Jozef Peniak a Adrián Solár sa opýtali na vysvetlenie niektorých položiek v rámci
rozpočtových opatrení, ktoré starosta obce následne bližšie vysvetlil.
Poslanec Adrián Solár predniesol požiadavku, aby starosta obce priebežne informoval
poslancov OZ o prebiehajúcich procesoch súvisiacich s projektom výstavby bytového domu
v obci Likavka.
Návrh uznesenia predložil Ing. Renát Haluška.
Uznesenie č. 187/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) prerokovalo
zmenu rozpočtu obce na rok 2020, rozpočtovým opatrením č.12/2020, č. 13/2020, č.15/2020,
č. 16/2020, č. 17/2020;
Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček, Jozef
Peniak, Adrián Solár)
b) berie na vedomie
zmenu rozpočtu obce na rok 2020, rozpočtovým opatrením č.12/2020, č. 13/2020, č.15/2020,
č. 16/2020;
Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček, Jozef
Peniak, Adrián Solár)
c) schvaľuje
zmenu rozpočtu obce na rok 2020, rozpočtovým opatrením č. 17/2020.
Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček, Jozef
Peniak, Adrián Solár)
K bodu č. 6: Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.09.2020 do
01.11.2020
Predkladateľ: Mgr. Janka Pavlíková - hlavná kontrolórka obce podala v správe informácie
o kontrolovanom subjekte – Obecný úrad Likavka, kde bola za sledované obdobie vykonaná
kontrola v súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2020:
Kontrola bežných výdavkov rozpočtu obce na programe č. 6 „Odpadové hospodárstvo“ za rok
2019 a prvý polrok 2020.
Hlavná kontrolórka obce oboznámila prítomných so všetkými kontrolnými zisteniami, na
základe ktorých skonštatovala, že ide o nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie
verejných prostriedkov, čím došlo k porušeniu finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 písm.
j) zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Starosta obce poďakoval hlavnej kontrolórke obce o otvoril diskusiu.
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Diskusia:
Poslanec Adrián Solár podal návrh na zakúpenie vlastnej mostovej váhy, ktorá by na zbernom
dvore slúžila pre kontrolu a presnú evidenciu dovezeného odpadu.
Starosta obce súhlasil s poslancom Adriánom Solárom a doplnil, že v uvedenej veci už
podobne uvažoval a komunikoval s majiteľom PD Likavka, ktoré takouto váhou disponuje.
Tá je však žiaľ momentálne nefunkčná. Starosta obce označil zakúpenie uvedenej váhy za
účinnú formu kontroly a doplnil, že doteraz došlo zo strany zberovej spoločnosti k veľkému
množstvu chýb a kontrola zo strany obce je veľmi obtiažna.
Poslanec Adrián Solár navrhol, aby sa obec dohodla s firmou GRENSTAVE, s.r.o., či by u
nich mohlo prebiehať kontrolné váženie.
Starosta obce okomentoval niektoré ďalšie pochybenia a priblížil aktuálnu situáciu na
zbernom dvore v Likavke, na ktorom sa dovezený odpad nedotrieďuje. Uviedol príklad na
obci Bešeňová, kde sa ľudia naučili doniesť už vytriedený odpad, čo je potrebné aj u nás.
Starosta obce sa stotožnil s navrhovanými opatreniami hlavnej kontrolórky obce a uviedol, že
sa budú postupne zapracovávať.
Poslanec Adrián Solár sa opýtal, v akom štádiu je plánovaný zberný dvor na ulici
Mikuštiakovej.
Starosta obce odpovedal, že keďže predošlý projekt neprešiel, obec podá novú žiadosť.
Termín je do 15. decembra 2020.
Poslanec Adrián Solár navrhol začať konať vo veci aj na vlastné náklady.
Starosta obce navrhol najprv počkať na výsledok po podaní žiadosti.
Poslanec Jozef Peniak sa opýtal, či by bolo možné, aby každá domácnosť mala na svojej
zbernej nádobe svoje číslo domu.
Starosta obce odpovedal, že zberová spoločnosť pripravuje váženie KUKA nádob priamo na
zberovom vozidle a na tento účel miesto čísla domu bude na nádobe pravdepodobne
umiestnený čiarový kód, je to však reálne v priebehu dvoch až troch rokov.
Poslanec Adrián Solár uviedol, že v niektorých štátoch, ako Holandsko alebo Belgicko už
fungujú systémom registračnej pokladne vedľa šoféra.
Hlavná kontrolórka obce doplnila, že problém v rozdielnych hmotnostiach vychádzal len pri
spoločnosti Technické služby Ružomberok, pri spoločnosti OZO, a.s. sa váha prázdneho
vozidla nemenila.
Návrh uznesenia predložil Ing. Renát Haluška.
Uznesenie č. 188/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.09.2020 do 01.11.2020.
Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček, Jozef
Peniak, Adrián Solár)
K bodu č. 7: Návrh Plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Likavka na rok 2021
Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom Návrh Plánu zasadnutí
Obecného zastupiteľstva Obce Likavka na rok 2021 a uviedol, že naplánované stretnutia sa
budú konať vždy v utorok. Starosta obce otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil Ing. Renát Haluška.
Uznesenie č. 189/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
Plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Likavka na rok 2021
Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček, Jozef
Peniak, Adrián Solár)
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K bodu č. 8: Informácie starostu obce
Predkladateľ: starosta obce v úvode reagoval na otázky a podnety poslancov
z predchádzajúcich rokovaní OZ a doplnil aktuálne informácie o stavbe D1, kde razba tunela
prekročila métu 3 km. Celkovo sa z východnej strany môže vyraziť maximálne 3450 m.
Koncom minulého týždňa prekonali raziči úsek so zhoršeným geologickým prostredím a
rýchlosť razenia sa vrátila do normálu. V katastri obce Likavka sa intenzívne budujú
stabilizačné opatrenia (najmä svah popod hradný kopec), tieto práce budú pokračovať celú
zimu. Na predpokladanom termíne ukončenia (koniec r. 2023) sa zatiaľ nič nemení. Starosta
obce na záver uviedol, že zoznam všetkých aktivít, ktoré sa vykonali v obci za uplynulé
obdobie, poskytol poslancom prostredníctvom emailovej pošty a otvoril diskusiu.
Diskusia.
Poslanec Jozef Peniak sa opýtal, či sa môže začať raziť tunel aj z opačnej strany.
Starosta obce odpovedal, že zatiaľ nie, nakoľko nie je vydané stavebné povolenie.
Návrh uznesenia predložil Ing. Renát Haluška.
Uznesenie č. 190/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
informácie starostu obce.
Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček, Jozef
Peniak, Adrián Solár)
K bodu č. 9: Interpelácie poslancov
Interpeláciu nepredložil nikto z prítomných poslancov.
K bodu č. 10: Rôzne
Predkladateľ: starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na odmenu pre člena
Komisie životného prostredia a výstavby Obce Likavka p. Ladislava Šanobu vo výške 400,€, za odbornú pomoc pri sanácii zosunutého svahu na ul. J. Bellu v Likavke. Starosta obce
otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil Ing. Renát Haluška.
Uznesenie č. 191/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
schvaľuje
pre člena Komisie životného prostredia a výstavby obce Likavka p. Ladislava Šanobu odmenu
vo výške 400,- €; za odbornú pomoc pri sanácii zosunutého svahu na ul. J. Bellu v Likavke.
Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček, Jozef
Peniak, Adrián Solár)
K bodu č. 10: Rôzne
Predkladateľ: starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na dočasné neuplatňovanie
poplatku za dovoz obedov pre dôchodcov podľa Prílohy č. 10 Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Obce Likavka a to počas doby trvania pandémie COVID-19.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Adrián Solár podporil predložený návrh.
Návrh uznesenia predložil Ing. Renát Haluška.
Uznesenie č. 192/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
schvaľuje
dočasné neuplatňovanie poplatku za dovoz obedov podľa Prílohy č. 10 Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Obce Likavka a to počas doby trvania pandémie COVID-19.
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Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček, Jozef
Peniak, Adrián Solár)
K bodu č. 10: Rôzne
Starosta obce v rámci diskusie na úvod otvoril problematiku kultúrnych podujatí v čase
trvania obmedzení v súvislosti s pandémiou COVID-19 a poprosil predsedu Komisie pre
školstvo, kultúru, šport a voľnočasové aktivity – Jozefa Nemčeka, aby predniesol výstupy
z rokovania komisie.
Poslanec Jozef Nemček stručne predstavil predmet zasadania komisie a uviedol, že do konca
roka 2020 sa plánujú zrealizovať dve kultúrne akcie (Mikuláš pre deti a stretnutie
s jubilantmi), ktoré však kvôli opatreniam v súvislosti s pandémiou COVID-19, nie je možné
zorganizovať v zaužívanej podobe a forme. Poslanec Jozef Nemček navrhol akcie
zorganizovať, ale poprosil prítomných poslancov, aby spoločne našli riešenie realizácie
uvedených akcií.
Poslanci spolu so starostom obce viedli krátku diskusiu, ktorej výsledkom bol návrh, aby sa
balíčky v rámci uvedených akcií rozviezli po dedine a zmena zloženia balíčka pre jubilantov.
Poslanec Adrián Solár uviedol, že v obci chýbajú parkovacie miesta pre invalidov a navrhol
zakomponovať danú problematiku do dopravného projektu.
Poslanec Adrián Solár sa opýtal na projekt debarielizácie obecných budov.
Starosta obce odpovedal, že žiadosť o projekt nebola úspešná.
Poslanec Adrián Solár upozornil, že ul. J. Hollého sa diaľničnou spoločnosťou stále
nedostatočne zametá.
Starosta obce odpovedal, že vo všetkých dedinách diaľničiari zametajú rovnakou intenzitou
ale nakoľko záťaž na Likavku je oveľa väčšia, bude ich musieť upozorniť, aby intenzitu
zametania v našej obci prispôsobili tejto záťaži.
Poslanec Adrián Solár sa opýtal, koľko sa v obci ušetrilo financií, nakoľko sa v dôsledku
pandémie nemohli organizovať viaceré obecné akcie.
Starosta obce odpovedal, že nemá presné vyčíslenie, ale možno rátať približne so sumou
okolo 100 000 EUR, ktorá by sa na konci roka presunula do rezervného fondu.
Poslanec Adrián Solár sa opýtal, čo dotlačilo spoločnosť prevádzkujúcu herňu v obci Likavka
aby podala žiadosť o zrušenie VZN o zákaze umiestnenia herne a kasína na území obce.
Starosta obce odpovedal, že spomínanej spoločnosti pravdepodobne končí platnosť licencie
a že predmetná žiadosť sa bude prejednávať na rokovaní OZ v mesiaci december.
Poslanec Adrián Solár doplnil, že zistil, že sa jedná o najviac zarábajúcu herňu na Liptove.
Poslanec Adrián Solár sa opýtal, aké plány s PD Likavka má jeho nový majiteľ.
Starosta odpovedal, že p. Badánik družstvo kupoval za účelom jeho zveľadenia a seriózneho
podnikania v agrosektore.
Poslanec Jozef Peniak upozornil na to, že miestami je veľmi slabo počuť obecný rozhlas.
Starosta obce odpovedal, že problém je v nedokonalosti systému, ktorý zabezpečuje
nahrávanie oznamov.
Poslanec Jozef Peniak upozornil na potrebu opílenia vysokého stromu na ul. Pod hradom.
Starosta obce odpovedal, že v najbližšom období sa bude v obci vykonávať radikálnejší rez
zelene.
Hlavná kontrolórka obce upozornila na krátkosť času a nevyhnutnosť prípravy VZN
o nakladaní s komunálnym odpadom a VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Starosta obce uviedol, že bude potrebné vyriešiť otázku, či sa obec prikloní k množstvovému
alebo paušálnemu typu zberu komunálneho odpadu.
Poslanec Daniel Krížo uviedol, že bude potrebné stretnutie odbornej komisie, zriadenej na
tento účel.
Hlavná kontrolórka obce požiadala starostu obce, aby podal aktuálne informácie a cenovú
kalkuláciu v súvislosti s nakladaním s kuchynským a biologickým odpadom.
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Starosta obce uviedol, že zber zeleného odpadu bude zabezpečovať obec z domácností, ktoré
ho budú ukladať do vriec. Odpad bude ukladaný na hnojisko v PD Likavka. Cenu za
využívanie hnojiska v PD Likavka sa bude starosta snažiť vyjednať do roviny kompenzácie za
pozemky obce užívané družstvom. Čo sa týka kuchynského odpadu, starosta obec uviedol, že
zvyšky z potravín budú domácnosti zhromažďovať do vedier dodaných obcou a ich obsah
ukladať do kovových kontajnerov, ktoré na to obec zakúpi a umiestni ich na verejne
dostupných miestach v obci. Starosta obce uviedol približnú cenovú kalkuláciu: cena vedra
cca 6 € + cena vrecka cca 0,10 € x 800 domácností, vývoz jedného kontajneru zberovou
spoločnosťou raz za týždeň – cena 21,60 €, ponuková cena za kovový kontajner je 256 € bez
DPH.
Poslanec Daniel Krížo sa opýtal, kto bude platiť za odvoz a spracovanie kuchynského odpadu.
Starosta obce odpovedal, že platiť bude obec, nakoľko od 1.1.2021 sa jedná o povinne
triedenú zložku odpadu.
Starosta obce doplnil, že systém zberu jedlých olejov a tukov bude podobný, obyvatelia ich
budú odovzdávať do kontajnerov, ktoré na to obec zakúpi a umiestni ich na verejne
dostupných miestach v obci.
Poslanec Adrián Solár ocenil navrhovaný systém zberu zeleného odpadu, a doplnil, že sa bude
dať ľahšie odkontrolovať, či občania spolu so zeleným odpadom nevysýpajú aj iné zložky
odpadu. Poslanec Solár ďalej uviedol, že by bolo vhodné namotivovať občanov, ktorí nebudú
mať záujem kúpiť si nádobu na zelený odpad, aby si kúpili kompostér.
Starosta obce odpovedal, že do domácností sa budú dodávať vrecia, kompostér je oveľa
drahšia položka.
Starosta obce odhadol cenu za odvoz a spracovanie kuchynského odpadu (spolu s dodaním
spomínaných vedier do každej domácnosti) na 10 000 € za prvý rok jeho triedenia. Ak by sa
to premietlo do výšky paušálneho poplatku, predstavovalo by to navýšenie o 10 %. Otázkou
je však, ako by sa táto suma uhrádzala pri množstvovom type zberu odpadu.
Hlavná kontrolórka obce na základe predbežných výpočtov uviedla, že ak by obec chcela
zachovať výšku paušálneho poplatku za komunálny odpad, muselo by sa prejsť na
dvojtýždňový vývoz odpadu. Hlavná kontrolórka obce ďalej doplnila, že pri množstvovom
type zberu odpadu by sa poplatok za zberný dvor musel previesť do výšky ceny žetónov, čo
by v konečnom dôsledku pre štvorčlennú rodinu znamenalo vyšší poplatok, ako pri
paušálnom type. Hlavná kontrolórka obce na záver uviedla, že obec bude žiadať dotáciu
z Envirofondu na zberné nádoby.
Poslanec Daniel Krížo uviedol, že ľudia už teraz ťažko nesú zvýšenie poplatku za komunálny
odpad a priklonil sa k názoru o dvojtýždňovom intervale zberu KO.
Starosta obce uviedol, že je potrebné aby sa obyvateľom vysvetľovalo, že sa jedná
o nevyhnutný poplatok, nakoľko štát určuje kvóty odvíjajúce sa od percenta vytriedenosti
zložiek KO. Obec roky dotovala občanov, keď doplácala okolo 40 000 € ročne za nakladanie
s KO. Starosta obce doplnil, že tento poplatok môže v priebehu rokov ešte narastať.
Poslanec Daniel Krížo označil vybudovanie adekvátneho zberného dvora za prioritu obce.
Poslanec Renát Haluška uviedol príklad jednej obce na východe Slovenska, v ktorej majú
zberný dvor nonstop otvorený, ale pre kontrolu sú všade namontované kamery, čo občanov
núti poctivo vytriediť a správne umiestniť dovezené zložky odpadu. Poslanec Haluška
doplnil, že na zbernom dvore v Likavke je problematický systém a problém je často aj so
zaparkovaním auta.
Poslanec Adrián Solár uviedol ako príklad zberný dvor v Ružomberku, kde majú v triedení
odpadu systém a navrhol začať pracovať v obci Likavka na novom zbernom dvore
svojpomocne, napríklad zvarením niekoľkých kontajnerov, ktoré by sa umiestnili v areáli na
ul. Mikuštiakovej.
Hlavná kontrolórka obce upozornila, že problém môže byť v zabezpečení základných
hygienických podmienok pre človeka, ktorý by na tom zbernom dvore pracoval.
Poslanci navrhli, že tento problém by sa mohol vyriešiť unimobunkou.
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Starosta obce uviedol, že ak by sa tam doviezla unimobunka, museli by sa v uvedenom areáli
dobudovať všetky prípojky.
Poslanec Daniel Krížo označil potrebu vybudovania nového zberného dvora za základný
pilier triedenia odpadu v obci Likavka.
Starosta obce na záver zhrnul, že sa plánuje podať žiadosť na vybudovanie zberného dvora
a pokiaľ nebude úspešná, bude sa obec musieť do toho pustiť, ako už bolo spomínané,
svojpomocne.
Návrh uznesenia predložil Ing. Renát Haluška.
Uznesenie č. 193/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
diskusné príspevky.
Hlasovanie: 6-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček, Jozef
Peniak, Adrián Solár)
K bodu č. 11: Záver
Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 19:15 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Zapísala: Mgr. Mária Slašťanová, v. r.

Adrián S o l á r, v. r.
overovateľ

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

Jozef N e m č e k, v. r.
overovateľ
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Prezenčná listina poslancov na zasadnutí OZ v Likavke

Priezvisko, meno, titul

Dátum: 10.11.2020

Haluška Renát, Ing.

/

Hatala Vladimír, MVDr.

-

Krížo Daniel

/

Marton Igor

/

Mliečko Marián

-

Nemček Jozef

/

Peniak Jozef

/

Solár Adrián

/

Švento Michal, Ing.

-

prítomný: /
ospravedlnený: -
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