OBEC LIKAVKA
Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke
dňa 13.11.2019
Starosta obce
Hlavný kontrolór obce

Ing. Marián Javorka
Mgr. Janka Pavlíková

Prítomní poslanci OZ: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento
Ospravedlnení poslanci: Ing. Edita Homolová
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. Poskytnutie finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí na rok 2020
5. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2019
6. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.9.2019 do 1.11.2019
7. Informácie starostu obce
8. Interpelácie poslancov
9. Rôzne
10. 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, je uznášania schopné, nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu programu rokovania obecného
zastupiteľstva. Hlasovanie: 8-0-0. Starosta obce vyzval poslancov na predloženie
doplňujúceho alebo pozmeňujúceho návrhu k programu rokovaniu obecného zastupiteľstva.
Poslanci nepredložili žiadne návrhy.
Starosta obce navrhol Ing. Michala Šventa za predsedu návrhovej komisie, p. Adriána Solára
a p. Jozefa Peniaka za členov návrhovej komisie. Starosta obce otvoril diskusiu
k predloženému návrhu. Bez diskusie. Hlasovanie: 8-0-0.
Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Máriu Šlašťanovú – ref. OcÚ. Za overovateľov
zápisnice určil poslancov p. Igora Martona a p. Jozefa Nemčeka.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 86/2019 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke.
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Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) volí
Ing. Michala Šventa za predsedu návrhovej komisie,
p. Adriána Solára a p. Jozefa Peniaka za členov návrhovej komisie.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, 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 p. Igora Martona a p. Jozefa Nemčeka.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, 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 85 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 a 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 a v konaní o určení vlastníckych práv sa
pokračuje.
Starosta obce poďakoval hlavnej kontrolórke obce a doplnil, že právnym zástupcom v tejto
veci je JUDr. Uličný, s ktorým prešli celú genézu prijatých krokov a opatrení. Starosta obce
ďalej prítomných poslancov informoval, že obec Likavka sa na základe odporúčania chystá na
rokovanie s geodetom – Ing. Jozefom Pniakom, s ktorým bude potrebné prekonzultovať
niektoré nové zistenia v predmetnej veci.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 87/2019 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
informácie o plnení uznesení obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 3: Prevod obecného majetku
Predkladateľ: starosta obce stručne priblížil prítomným poslancom zámer Obce Likavka
prenajať nehnuteľný majetok a to: časť nebytových priestorov o výmere 19,125 m2 v budove
Strediska služieb Likavka pre záujemcu o prenájom p. Anežku Bažíkovú. Spôsob prenájmu
majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a dočasná prebytočnosť uvedeného
nehnuteľného majetku Obce Likavka boli schválené obecným zastupiteľstvom dňa 18.9.2019.
Zámer Obce Likavka prenajať nehnuteľný majetok z dôvodov hodných osobitného zreteľa bol
zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle Obce Likavka od 20.9.2019 do 12.11.2019.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
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Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 88/2019 – 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 19,125 m2 v budove Strediska služieb v Likavke súp.
číslo 551, zapísanej na LV č. 1167 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym
odborom, katastrálne územie Likavka, evidovanej na parcele CKN č. 1962/1, 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 20.9.2019 do 12.11.2019.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
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 19,125 m2 v budove Strediska služieb v Likavke súp.
číslo 551, zapísanej na LV č. 1167 vedenom Okresným úradom Ružomberok, katastrálnym
odborom, katastrálne územie Likavka, evidovanej na parcele CKN č. 1962/1, na dobu
neurčitú, za cenu nájmu: 8,94 €/m2/rok, určenú podľa prílohy č. 8 Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Obce Likavka, od 1.12.2019.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 4: Poskytnutie finančného príspevku na záujmové vzdelávanie
Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom žiadosti o poskytnutie
finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie na rok 2020, ktoré na obec zaslali 4
poskytovatelia záujmového vzdelávania (Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta –
Satmárok, OZ HAPPY MOMENTS, Centrum voľného času ELÁN a Základná škola
s materskou školou Likavka). Starosta obce ďalej doplnil, že finančné prostriedky sú
poskytované pre deti vo veku 5 až 15 rokov s trvalým pobytom na území obce. Poskytovatelia
záujmového vzdelávania do 31.8.2020 žiadajú finančný príspevok spolu pre 186 detí. Od
1.9.2020 bude počet detí aktualizovaný podľa počtu prihlásených detí k 15.9.2020. Starosta
obce stručne predstavil genézu poskytovania finančných prostriedkov na záujmové
vzdelávanie za posledné roky a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že finančná komisia sa zaoberala otázkou prerozdelenia
finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie, kde navrhuje, na základe toho, že oproti
minulému roku klesol počet detí, na ktoré sa žiada finančný príspevok, ponechať sumu 6,€/mesiac/dieťa. Finančná komisia však ponecháva na zváženie aj fakt, že v prípade schválenia
výšky príspevku v sume 5,-€/mesiac/dieťa by sa ušetrilo viac financií pre materskú školu,
ktorá je stratová.
Poslanec Igor Marton navrhol schváliť výšku finančného príspevku v sume 5,-€/mesiac/dieťa.
Prítomní poslanci sa priklonili k predloženému návrhu a poslanec Ing. Michal Švento stiahol
svoj predchádzajúci návrh.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu poslanca Igora Martona. Hlasovanie: 8-0-0.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 89/2019 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka sa
schvaľuje
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poskytnutie finančných prostriedkov v zmysle ustanovení § 6 ods. 12 písm. d) zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
pre Kongregáciu Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok ako zriaďovateľa Centra
voľného času, ktoré je súčasťou Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku, na záujmové
vzdelávanie na rok 2020 vo výške 5,-€/mesiac/dieťa, pre deti vo veku 5 až 15 rokov s trvalým
pobytom v obci Likavka.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
schvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov v zmysle ustanovení § 6 ods. 12 písm. d) zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
pre OZ HAPPY MOMENTS ako zriaďovateľa Súkromného centra voľného času, Štiavnická
cesta 80, Ružomberok, na záujmové vzdelávanie na rok 2020 vo výške 5,-€/mesiac/dieťa, pre
deti vo veku 5 až 15 rokov s trvalým pobytom v obci Likavka.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
schvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov v zmysle ustanovení § 6 ods. 12 písm. d) zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
pre Centrum voľného času ELÁN v Ružomberku, na záujmové vzdelávanie na rok 2020 vo
výške 5,-€/dieťa, pre deti vo veku 5 až 15 rokov s trvalým pobytom v obci Likavka.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
schvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov pre Základnú školu s materskou školou Likavka, na
mimoškolské záujmové vzdelávanie na rok 2020 vo výške 5,-€/mesiac/dieťa, pre deti vo veku
5 až 15 rokov s trvalým pobytom v obci Likavka.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
schvaľuje
prerozdelenie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie vo výške 5,-€/mesiac/dieťa,
pre deti vo veku 5 až 15 rokov s trvalým pobytom v obci Likavka, v prípade, že dieťa
navštevuje záujmové vzdelávanie u viacerých poskytovateľov súčasne, poskytne každému
poskytovateľovi záujmového vzdelávania pomernú rovnakú časť týchto finančných
prostriedkov podľa počtu navštevovaných zariadení k dátumu 15.9. kalendárneho roka.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 5: Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2019
Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o predložených rozpočtových
opatreniach (RO) č. 12/2019, č. 13/2019 a č. 14/2019 (príloha zápisnice), ktoré boli
vypracované z dôvodov skutkového stavu a nevyhnutných potrieb obce a ktoré sú podrobne
rozpísané v dôvodovej správe k programu rokovania. Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento požiadal starostu obce o vyjadrenie v rámci RO č. 14/2019,
v časti kapitálové výdavky v položkách: rekonštrukcia ul. D. Kráľovenskej (- 23 526 €)
a výstavba chodníka ul. D. Kráľovenskej – presun v rámci rozpočtovej skladby (+ 23 526 €),
rekonštrukcia komunikácie ul. D. Kráľovenskej (+ 6 871 €) – práce naviac a rekonštrukcia
komunikácie ul. J. Bellu (+ 6 871 €) – práce naviac.
Starosta obce bližšie špecifikoval finančné presuny v uvedených položkách.
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Poslanec Ing. Michal Švento ďalej požiadal starostu obce aby vysvetlil aj položku v bežných
výdavkoch v rámci RO č. 14 - separovanie a zneškodňovanie odpadov (1 200 €) na
mimoriadny vývoz za 7-12/2019.
Starosta obce uviedol, že objem odpadov stúpa - viac sa separuje. Stanovená litráž na počet
obyvateľov bola už prekonaná a tým pádom je potrebné dofinancovať vzniknutý rozdiel +
odhad na ďalšie mesiace. Počas doterajšieho obdobia neboli výnimkou vývozy naviac
vzhľadom na preplnenie kontajnerov. Tieto vývozy si už musí hradiť obec sama.
Poslanec Adrián Solár popýtal starostu o vysvetlenie položky - Budova ZŠ s MŠ Likavka –
oprava chyby merania teploty výmurovky kotla v ZŠ (RO č. 12 – bežné výdavky obec).
Starosta obce vysvetlil, že sa jednalo o poruchu čidla, opravu vykonal externý zamestnanec
firmy GreMI KLIMA, a.s.
Poslanec Igor Marton a poslanec Adrián Solár sa opýtali na problematiku navezenej zeminy
a stavebného materiálu v priestoroch areálu Lesov SR na ul. J. Mikuštiaka.
Starosta obce odpovedal, že výkopová zemina pochádza z realizácie stavebných prác na
budovaní chodníka na ul. D. Kráľovenskej, náklady na uskladnenie tejto zeminy zhotoviteľ
prác započíta s nákladmi na naviac práce, ktoré vznikli pri realizácii diela. Výkopovú zeminu
obec buď postupne vyvozí na skládku, alebo ponúkne záujemcom na vykonanie terénnych
úprav. Stavebný odpad so súhlasom starostu umiestnila firma RSF, s.r.o. v deň, keď nebola
k dispozícii oficiálna skládka. Táto spoločnosť odpad odstráni na svoje náklady.
Hlavná kontrolórka obce – Mgr. Janka Pavlíková upozornila na nesprávny postup, ktorý bol
zvolený pri spomínaných prácach naviac pri rekonštrukcii ul. D. Kráľovenskej. Hlavná
kontrolórka obce sa opýtala starostu obce, či sa k uvedeným prácam naviac vyjadril aj
stavebný dozor a či k tomu spísal správu.
Starosta obce odpovedal, že stavebný dozor si vec preštudoval, ale písomnú správu k tomu
nedostal.
Návrh uznesení predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 90/2019 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) prerokovalo
zmenu rozpočtu obce na rok 2019, rozpočtovým opatrením č. 12/2019, 13/2019, 14/2019.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, 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. 12/2019.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
c) berie na vedomie
zmenu rozpočtu obce na rok 2019, rozpočtovým opatrením č. 13/2019.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, 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. 14/2019.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
Uznesenie č. 91/2019 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) mení
uznesenie č. 19/2018 – 8 b) zo dňa 14.12.2018 v znení Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
schvaľuje použitie rezervného fondu na rekonštrukciu komunikácie ul. D. Kráľovenskej vo
výške 98.000 EUR.
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Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) schvaľuje
použitie rezervného fondu na rekonštrukciu komunikácie ul. D. Kráľovenskej vo výške
74.474 EUR a na výstavbu chodníka na ul. D. Kráľovenskej 23.526 EUR.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
Uznesenie č. 92/2019 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) mení
časť uznesenia č. 48/2019 – 8 c) zo dňa 24.4.2019 v znení Obecné zastupiteľstvo Obce
Likavka schvaľuje použitie rezervného fondu na: rekonštrukciu vnútorných priestorov MŠ
Likavka: 200.000 EUR.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) schvaľuje
použitie rezervného fondu na rekonštrukciu vnútorných priestorov MŠ Likavka: vo výške
196.400 EUR a autorský dohľad projektanta na projekte Znižovanie energetickej náročnosti
MŠ a ŠJ (vlastné zdroje) vo výške 3.600 EUR.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 6: Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.09.2019 do
01.11.2019
Mgr. Janka Pavlíková hlavná kontrolórka obce podala v správe informácie o kontrolovanom
subjekte – Obecný úrad Likavka, kde boli za sledované obdobie vykonané dve kontroly
v súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2019:
- Kontrola dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MK SR č. 201/2016 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov
a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach.
- Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách za
obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018.
Hlavná kontrolórka obce uviedla, že z uvedených kontrol vyplývajú viaceré nedostatky, ktoré
sú podrobne rozpísané v predkladanej správe a požiadala starostu obce, aby sa k uvedenému
vyjadril.
Starosta obce poďakoval hlavnej kontrolórke a k prvej kontrole uviedol, že spolu s vedúcou
kultúrneho strediska boli oboznámení s jej výsledkami. Vedúca kultúrneho strediska
k uvedenému podala vysvetlenie v podobe námietok, ktoré hlavná kontrolórka obce
vyhodnotila ako neopodstatnené. Vedúca kultúrneho strediska podala návrh nového
knižničného a výpožičného poriadku, čo predstavuje jeden z krokov na vykonanie
stanovených náprav. Starosta obce ďalej uviedol, že k druhej kontrole nepodal písomné
zoznamy splnených opatrení prijatých na nápravu hlavne z dôvodu pracovnej vyťaženosti. So
zamestnancami obce predmetné zistenia preberá, ale všetko zatiaľ len na ústnej báze.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že starosta obce musí klásť dôraz na nápravu uvedených
nedostatkov a predmetné opatrenia musia byť prijaté písomne, inak je to ťažko
kontrolovateľné. Poslanec Švento ďalej uviedol, že pokiaľ je starosta pracovne vyťažený,
musí sa začať zamýšľať nad určitou formou reorganizácie.
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Starosta obce priznal, že spravil určitú chybu aj pred rokmi, kedy nanovo neobsadil miesto
prednostu obecného úradu, ktorý mal na starosti viaceré agendy, ktoré teraz spravuje starosta
obce ale ktoré nedokáže vykonávať v patričnej forme a tým pádom ich zanedbáva. Starosta
obce ďalej uviedol, že na týchto nedostatkoch sa však pomaly pracuje a ako potvrdenie
postupného zavádzania nových krokov na zlepšenie uviedol napríklad doplnenie internetovej
stránky obce o sekciu „ako vybaviť“ v interakcii úradník – občan, pripravovanie ďalšej
internej smernice na registráciu elektronickej pošty, pripravované zmeny pracovných náplní,
ktorých výsledkom bude zefektívnenie činnosti úradu a i.
Starosta obce v závere dal slovo, že podobné nedostatky sa v budúcnosti nebudú opakovať.
Poslanec Adrián Solár navrhol na obecnom úrade zaviesť porady so zamestnancami obce,
ohľadom ich pracovnej činnosti, ktoré by boli na dennej báze.
Starosta obce uviedol že skôr vidí možnosť v zavedení pravidelných týždenných stretnutí,
ktoré by boli zamerané na zadávanie úloh a ich kontrolu.
Poslanec Jozef Nemček sa opýtal, či sa našli štyri faktúry, ktoré hlavná kontrolórka vo svojej
správe v rámci kontroly v knižnici uviedla ako nepredložené.
Hlavná kontrolórka obce odpovedala, že spomínané faktúry neboli doteraz predložené.
Poslanec Igor Marton upozornil starostu obce na nevyhnutnosť nápravy nedostatkov
vyplývajúcich z kontroly a tiež zdôraznil potrebu prerozdelenia práce v rámci obecného
úradu.
Poslanec Adrián Solár podal návrh na zistenie vyťaženosti knižnice, či sa obci vôbec oplatí
mať obecnú knižnicu a či to nie je zbytočný luxus, keďže aj v meste je knižnica.
Starosta obce odpovedal, že knižnica je otvorená iba 7 hodín týždenne a je to efektívne
využitý čas. Knižnicu navštevujú hlavne deti.
Poslanec Daniel Krížo uviedol, že zrušenie knižnice by pre obec znamenalo krok späť.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 93/2019 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.09.2019 do 01.11.2019.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 7: Informácie starostu obce
Stručná bilancia významných aktivít
24.9. – členská schôdza Združenia separovaného zberu Lipt. Sliače – náklady súvisiace so
zvýšením množstva vytriedených odpadov už nedokáže kompenzovať združenie, budú ho
musieť dofinancovať obce. Z tohto dôvodu zástupcovia združenia a zberovej spoločnosti
absolvovali dňa 6.11. stretnutie s riaditeľkou organizácie zodpovednosti výrobcov Envi-Pak
ohľadom hľadania riešení, úspor nákladov, optimalizácie a komfortu systému zberu a pod.
8.10. – stretnutie starostov obcí zasiahnutých výstavbou diaľnice (na MsÚ Ružomberok).
Určenie spoločného postupu voči procesným prieťahom pri správnych konaniach
a potenciálnych súdnych sporoch.
11.10. – prevzatie ocenenia sTOPa 2019 na radnici v Banskej Bystrici udeleného Asociáciou
krajských rád mládeže a odborom mládeže ministerstva školstva v kategórii Obec
s najpriateľskejším vzťahom k mládeži.
17.10. – stretnutie so seniormi, ktorí v tomto roku oslavujú okrúhle životné jubileá –
poďakovanie za prípravu a realizáciu podujatia všetkým zainteresovaným.
7.11. – účasť na Environmentálnom dni spoločnosti Mondi SCP, a.s.
Zadania a projektové aktivity:
- Rada mládeže obce Likavka MOOM pripravuje podanie žiadosti na získanie grantu na
svoju činnosť prostredníctvom Nadácie SLSP.
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Realizované verejné obstarávanie na poskytnutie dlhovej služby – úveru vo výške
310.000 € na kúpu nehnuteľnosti – areálu administratívnej budovy Lesov SR, š.p.
Poskytovateľ úveru: Prima banka Slovensko, a.s. Obec sa v rámci verejnej obchodnej
súťaže úspešne uchádzala o kúpu tohto areálu. Po vydaní predbežného súhlasu
ministerstvom pôdohospodárstva bude do 30 dní podpísaná príslušná kúpna zmluva.
Realizované verejné obstarávanie na dodávateľa el. energie na roky 2020 a 2021.
Vysúťažená cena je z dôvodu nárastu ceny tejto komodity na burze výrazne vyššia,
ako pri poslednom obstarávaní v r. 2017. Dodávateľ energie: Magna energia, a.s.
Obec podala žiadosť o zmenu na predmet diela Znižovanie energetickej náročnosti
budovy MŠ a ŠJ Likavka v súvislosti s implementáciou aktivity – Dispozičné
a interiérové zmeny materskej školy Likavka.
Na úrovni obce a zhotoviteľa tejto stavby bol vypracovaný interný harmonogram na
dokončenie oboch diel do konca roka 2019.
Obec vykonala analýzy systému zberu komunálneho odpadu vo viacerých obciach,
objednala odbornú analýzu systému zberu odpadu v obci Likavka a pripravuje nové
všeobecne záväzné nariadenie na optimalizáciu tohto systému spojenú s väčšou
motiváciou obyvateľov triediť zložky komunálneho odpadu.
Po internom pripomienkovaní a následnom dopracovaní bol obci odovzdaný pasport
miestnych komunikácií, ktorý bol následne zapracovaný do mapového portálu obce na
internetovej stránke obce. Pasport v plnom rozsahu bude zverejnený na internetovej
stránke obce.
Obec pracuje na vydaní územného rozhodnutia na vybudovanie miestnej komunikácie
pre pripravovanú IBV Strelnica a bezodplatný prevod pozemku pod túto komunikáciu
od SPF.
Obec podala žiadosť na bezodplatný prevod pozemku pod miestnou komunikáciou ul. Paračka na OÚ Žilina a postupne požiada o tento prevod na všetky parcely pod
miestnymi komunikáciami a verejnými priestranstvami v obci, ktoré sú vo vlastníctve
štátu.
Obec pripravuje a podá tri žiadosti na riešenie havarijného stavu, resp.
modernizačného dlhu technického vybavenia ZŠ s MŠ Likavka (rozvody tepla
v kotolni školy, modernizácia šatní, výmena okien na telocvični ZŠ).
Na základe výstupov z rokovaní medzi obcou, investorom a zhotoviteľom diaľničného
úseku D1 Hubová – Ivachnová a z verejných stretnutí s obyvateľmi obce zrealizuje
investor (NDS, a.s.), podľa možností ešte v tomto roku, kompletnú rekonštrukciu
asfaltového koberca na ceste I/59 v úseku od Hubertusu po Kolibu Likava.

Aktivity v obci:
- dňa 1.10. bola do užívania odovzdaná školská jedáleň - zmodernizovaná v rámci
realizácie projektu Znižovanie energetickej náročnosti budovy MŠ a ŠJ Likavka. Tejto
aktivite predchádzala konzultácia o pripravenosti diela na odovzdanie s pracovníčkami
RÚVZ Lipt. Mikuláš dňa 19.9.2019.
- 23.10.2019 bolo protokolárne do užívania obyvateľom obce odovzdané detské ihrisko
pri hasičskej zbrojnici spolufinancované sumou 8.000 € zo zdrojov Úradu vlády SR z
programu Podpora rozvoja športu na rok 2019.
- 6.11. bola protokolárne do užívania odovzdaná verejná WIFI v priestoroch Kultúrneho
domu Likavka, ktorej realizácia bola sumou 8.550 € spolufinancovaná zo zdrojov
Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.
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19.9. bola protokolárne odovzdaná stavba - Rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní
telocvične ZŠ s MŠ Likavka, ktorá bola sumou 50.000 € spolufinancovaná zo zdrojov
Ministerstva školstva SR.
- Dodávateľsky bolo ukončené dielo - Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. D.
Kráľovenskej, vybudovanie chodníka na ul. D. Kráľovenskej a vybudovanie dažďovej
kanalizácie na ul. D. Kráľovenskej.
- Zamestnanci obce budujú betónovú garádu od reštaurácie po križovatku
s Hviezdoslavovou ulicou s bezpečnostným zábradlím a sedimentačnou šachtou.
- V areáli Kramariská bol v mesiaci október realizovaný projekt Revitalizácia
pamätného hája, ktorý sumou 3.100 € zo svojej grantovej schémy podporil Žilinský
samosprávny kraj. Projekt realizuje Oblastný výbor Zväzu protifašistických
bojovníkov.
- Zamestnanci obce vykonali prieplach upchatej splaškovej kanalizácie na ul. Paračka.
- Na miestnom cintoríne zamestnanci obce realizovali ku sviatku Všetkých svätých jeho
kompletné pokosenie a vyzametanie od lístia, opílenie krivo rastúcich drevín,
vybudovali štyri schodiskové stupienky na prístup k hrobom v najstrmších miestach
cintorína a realizovali obnovu kríža.
- Zamestnanci obce zrealizovali odvodnenie bočného ramena ul. Pod hradom
s vybudovaním priečneho sedimentačného rigola.
- Na potôčku tečúcom popri prístupovom chodníku na hrad pred priepustom popod
miestnu komunikáciu ul. Pod hradom vybudovali zamestnanci obce sedimentačnú
šachtu.
- Zamestnanci obce sa podieľali na dokončovacích prácach v rámci modernizácie
kuchyne a jedálne ZŠ s MŠ (dokladanie obkladu, vysprávky špaliet, natieranie
kurenárskych rúrok, zárubní, poličiek, stolov a stoličiek, príprava na osadenie
nerezového žľabu k varným kotlom, oprava police v sklade potravín, demontáž
pôvodnej klimatizácie, pokládka PVC krytiny), príprava na STK Liaz a výmena
palivovej nádrže, kosenie v obci a v okolí pamätného hája na Kramariskách, hrabanie
lístia v celej obci, natretie dverí na plynovej kotolni KD, odhlučnenie dverí do
zubných ambulancií v zdravotnom stredisku, zníženie poklopu dažďovej šachty pod
úroveň terénu pri bývalej reštaurácii, čistenie garády pri „hornom obchode“, obnova
vývesných tabúľ v obci.
Starosta obce ešte doplnil niekoľko informácií:
- Dňa 10.11. sa v Martinčeku konala odpustová slávnosť
- Dňa 26.10. sa v obci Likavka konal Hokejbalový turnaj ulíc 2019
Starosta ďalej oznámil, že v obci Likava sa pripravuje nová koncepcia odpadového
hospodárstva a opýtal sa prítomných poslancov, ktorí z nich by mali prípadný záujem stať sa
členom expertnej skupiny, ktorej cieľom by bolo vyhodnotenie podkladov k vypracovaniu
nového VZN. Starosta obce zároveň navrhol poslancom uvažovať nad možnosťou zmeny
systému platenia poplatkov za komunálny odpad. Návrhom je, aby model množstvového
zberu odpadu nahradil súčasnú formu paušálneho poplatku za odpad, nakoľko tento zaužívaný
systém dostatočne nemotivuje obyvateľov obce k triedeniu odpadu.
Poslanec Ing. Michal Švento vyjadril svoj záujem o členstvo v spomínanej expertnej skupine
a uviedol, že problematika zvyšovania poplatku za komunálny odpad sa týka všetkých obcí
a miest nakoľko štát znížil prísun finančných prostriedkov z podielových daní na obce.
Starosta k tejto problematike doplnil, že na stretnutí starostov dolného Liptova bol
prerokovaný návrh, aby sa systém zberu triedeného odpadu presunul do domácností, kedy by
každá domácnosť dostala vrece určené na uskladňovanie triedeného odpadu. Tieto vrecia by
sa vykladali v dni zberu triedeného odpadu pred domácnosti. Obyvatelia by tak boli viac
-
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motivovaní triediť odpad správnym spôsobom a nedochádzalo by k vysýpaniu rôzneho druhu
odpadu aj z radu obyvateľov nežijúcich v obci Likavka do súčasných kontajnerov na triedený
odpad.
Poslanec Daniel Krížo poznamenal, či takýto vrecový zber odpadu bude ekologický.
Poslanec Adrián Solár uviedol, že vrecový systém zberu odpadu môže byť nepraktický na
uliciach ako je napríklad ul. J. Hollého, kde prechádzajúce kamióny môžu vrecia odfúknuť
a rozniesť po celej ulici.
Starosta obce uviedol, že sa to všetko bude riešiť a dodal, že táto problematika sa začína
rozoberať už aj na regionálnej úrovni.
Starosta obce v rámci informácií ďalej doplnil, že v materskej škole prebiehajú paralelne dva
projekty – projekt znižovania energetickej náročnosti budovy a projekt zmeny dispozície 1.
NP budovy, v rámci ktorých prebiehajú búracie práce, stavanie nových priečok, rekonštrukcia
sociálnych zariadení, montáž podlahového kúrenia, vzduchotechniky a elektrických rozvodov.
Starosta ďalej oboznámil prítomných s aktuálnou nepredvídateľnou okolnosťou – priesakom
vody z priestorov jedálne, ktorý sa momentálne musí riešiť posilnením izolačných prvkov
stropnej konštrukcie.
Starosta obce informoval poslancov o významnej udalosti – Likavčan Vladimír Holota sa stal
majstrom sveta v kulturistike, a pri tejto príležitosti starosta navrhuje udelenie
zodpovedajúceho ocenenia zo strany obce.
Starosta obce oslovil poslancov s návrhom o zapojenie sa do zmapovania stavu a následného
prehodnotenia rozdeľovania darčekov seniorom v domove dôchodcov na Mikuláša.
Starosta obce požiadal poslancov o zváženie zmeny termínov rokovania OZ, ktoré sa konajú
pravidelne vždy v stredy. Nakoľko tieto dni sú úradné hodiny na obecnom úrade až do piatej
hodiny, absentuje priestor na vybavovanie stránok a na náležitú prípravu na rokovanie.
Poslanci sa po krátkej vzájomnej diskusii zhodli, že by bolo vhodné rokovania OZ presunúť
zo stredy na utorok.
Starosta ďalej informoval, že poslanec Marián Mliečko objavil materiál o pátrovi Liborovi
Mattoškovi, ktorý je rodákom z Likavky a ktorý značnú časť života prežil v Hornej Lehote na
Orave, kde miestni obyvatelia prechovávajú k nemu veľkú úctu. Týmto zároveň starosta obce
vyslovil pozvanie, pre tých, ktorí budú mať záujem navštíviť túto obec a zúčastniť sa
stretnutia s tvorcom miestnej monografie, ktorý by im o pátrovi Mattoškovi viac porozprával.
Na záver starosta obce doplnil, že po skončení rokovania OZ by chcel prítomných poslancov
informovať o projekte navrhovaných zmien v Kultúrnom dome Likavka, ktoré by postupne v
jednotlivých miestnostiach KD odprezentoval.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Igor Marton sa opýtal starostu obce, či sú nejaké nové informácie ohľadom diaľnice
D1.
Starosta obce informoval ako postupujú práce pri razení tunela a doplnil, že diaľničiari
reflektovali na naše pracovné stretnutia a stretnutia s obyvateľmi obce, na základe čoho
sľúbili preasfaltovanie cesty I/59 v úseku od Hubertusu po Kolibu Likava. Takúto
rekonštrukciu asfaltového povrchu na predmetnom úseku zopakujú aj po roku 2022 po
dokončení stavebných prác.
Starosta obce ešte doplnil informácie, že pri rodinných domoch oproti Hubertusu sa
v súčasnosti vykonáva odvodnenie štátnej cesty I/59 a v blízkej dobe sa plánuje hovor
s ľudom ohľadom monitorovania priebehu prác a ich dopadu na život v obci.
Poslanec Adrián Solár sa informoval u starostu obce ohľadom niektorých náležitostí
v spojitosti s obstarávaním elektrickej energie a pohonných látok.
Starosta obce podal vysvetlenie.
Poslanec Ing. Michal Švento z hľadiska ušetrenia peňazí navrhol v budúcnosti obstarávať
elektrickú energiu pre ZŠ s MŠ Likavka a Obec Likavka spolu.
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Starosta obce na podnet poslanca Adriána Solára uviedol, že preverí ponuky poskytovateľov
pohonných hmôt.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 94/2019 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
informácie starostu obce.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 8: Interpelácie poslancov
Poslanec Adrián Solár predložil nasledovné interpelácie:
1. Požiadal starostu obce Likavka, aby vysvetlil proces verejného obstarávania na zákazku
Dispozičné a interiérové zmeny Materskej školy Likavka, najmä aká bola predpokladaná
hodnota zákazky a aká bola víťazná cena a ktorí uchádzači boli oslovení. Ďalej žiadal
o vysvetlenie, prečo bol oslovený uchádzač RSF, s.r.o., nakoľko táto firma vznikla v marci
v roku 2019, nemá žiadnu históriu, žiadne referencie, skúsenosti, žiadnych zamestnancov
a nie je zaregistrovaná v registri partnerov verejného sektora.
2. Požiadal starostu obce Likavka, aby vysvetlil, prečo nebolo položené podlahové kúrenie
v sociálnych zariadeniach Materskej školy Likavka pri tak nákladnej finančnej investícii pre
Obec Likavka.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 95/2019 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
interpelácie poslanca OZ.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 9: Rôzne
Predkladateľ: Starosta obce predložil prítomným poslancom OZ v zmysle čl. IV. bod 2. Zásad
odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva Obce Likavka návrh na
odmenu pre člena Komisie životného prostredia a výstavby obce Likavka p. Ladislava Šanobu
vo výške 200,-€; za odpornú pomoc pri stavebných prácach realizovaných v obci Likavka.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento súhlasil s návrhom a uviedol, že p. Šanoba je odborník v týchto
veciach, čo je pre obec pozitívum.
Starosta obce sa opýtal prítomných poslancov, či má niekto iný protinávrh.
Poslanec Daniel Krížo súhlasil s vyššie uvedeným a potvrdil, že p. Šanoba si dobre odvádza
svoju robotu.
Návrh uznesení predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 96/2019 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
schvaľuje
pre člena Komisie životného prostredia a výstavby obce Likavka p. Ladislava Šanobu odmenu
vo výške 200,- €; za odbornú pomoc pri stavebných prácach realizovaných v obci Likavka.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
Poslanec Daniel Krížo sa informoval u starostu obce ohľadom niektorých náležitostí
súvisiacich so zhotovením sedimentačnej jamy pri odbočke na hrad a upozornil na potrebu
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riešenia nerovnosti na asfaltovom povrchu nedávno upravovanej cesty na ulici Pod hradom,
nakoľko sa tam po dažďoch dlho drží voda.
Starosta obce poznamenal, že došlo k pochybeniu zhotoviteľa a problém sa bude riešiť
v rámci záruky.
Poslanec Igor Marton na základe sťažnosti od občanov uviedol, že virtuálny cintorín obce
Likavka nie je už niekoľko rokov aktualizovaný. Nakoľko aktualizáciu, za ktorú sa platí
nemalý poplatok, musí prísť vykonať firma, ktorá obci danú stránku zaviedla, poslanec Igor
Marton navrhol pouvažovať nad inou firmou, nakoľko sú v ponuke aj programy, ktoré si
môžeme priebežne sami aktualizovať.
Poslanec Marián Mliečko upozornil na nerovnosti na chodníku na ul. J. Hollého, čo má za
vplyv permanentný vznik veľkých mlák, ktoré znemožňujú prechod.
Poslanec Adrián Solár doplnil túto informáciu a vysvetlil aj príčinu vzniku týchto mlák.
Starosta obce uviedol, že problém sa bude riešiť.
Poslanec Igor Marton upozornil na problém s parkovaním áut na ulici Pod cintorínom,
zaparkované autá tam sťažujú prechod iným autám, hlavne smetiarom. Navrhol túto
problematiku vyriešiť postavením značiek „zákaz státia“.
Starosta obce súhlasil a uviedol, že takýmto spôsobom sa bude v blízkej budúcnosti riešiť
niekoľko cestných úsekov v obci.
Starosta obce ešte doplnil, že už bol aj podnet od občanov, aby sa vybudovalo parkovisko na
ulici Pod cintorínom na strane od cintorína.
Poslanec Igor Marton upozornil, že táto plocha je ochranným pásmom cintorína na základe
čoho s týmto návrhom nesúhlasí.
Poslanec Adrián Solár navrhol viac využívať potenciál školskej jedálne a opýtal sa, či by sa
v školskej kuchyni mohlo variť aj pre obecné akcie, čím by sa ušetrili peniaze za catering,
nakoľko by boli investované do rozšírenia vlastného vybavenia.
Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že zákon umožňuje školám takýmto spôsobom variť
v rámci určitých podmienok, ale je to hlavne na rozhodnutí riaditeľa ZŠ s MŠ Likavka.
Poslanec Adrián Solár navrhol tieto skutočnosti skúsiť preveriť.
Poslanec Jozef Peniak sa opýtal na možnosť, že by sa takýmto spôsobom varilo aj pre
dôchodcov a nemuseli sa brať obedy z domovu dôchodcov.
Starosta obce odpovedal, že v takom prípade by sa naši dôchodcovia mohli stravovať aj
priamo v školskej jedálni, ale faktom je to, že takéto obedy by ich vyšli o niečo drahšie, ako
tie, ktoré nám ponúka domov dôchodcov.
Poslanec Adrián Solár spomenul, že niektorí jubilanti sa nespokojne vyjadrili k obsahu
balíčku, ktorý dostali ako dar na akcii – Posedenie s jubilantmi. Napríklad miesto
zemiakových lupienkov by mohli radšej dostať nejaké vitamíny alebo čaje.
Poslanec Adrián Solár sa ďalej opýtal, či by mohli likavskí hasiči, ktorí majú nonstop službu
byť formou pohotovosti pripravení pomôcť v prípade núdze pri zimnej údržbe ulíc.
Starosta obce opravil p. poslanca Solára a uviedol, že likavskí hasiči nie sú v permanentnej
hotovosti. Problematiku zimnej údržby ulíc v obci však už spolu riešili a v prípade potreby sú
ochotní pomôcť.
Poslanec Igor Marton sa opýtal, či by mohol v prípade núdze pomôcť aj bývalý zamestnanec,
ktorý predtým vykonával túto činnosť.
Starosta obce uviedol, že v prípade potreby je tento pán ochotný pomôcť a dodal, že na
tohtoročnú zimnú údržbu bude dodaný aj nový čelný pluh a zapojená kosačka, ktorá sa opatrí
potrebným prídavným zariadením.
Poslanec Marián Mliečko uviedol, že bude potrebné odvodniť cestičku od mosta na ulici Za
ihriskom smerom ku kostolu.
Poslanec Adrián Solár upozornil na neochotu a zlé zaobchádzanie s deťmi niektorých šoférov
autobusov, ktorí majú na starosti prevoz detí do materskej školy v Ružomberku a doplnil svoj
názor, že tieto autobusy sú poloprázdne, nakoľko sa rodičia rozhodli radšej si voziť deti do
škôlky sami.
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Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že počet detí v autobuse sa mení aj podľa toho aká je
chorobnosť.
Poslanec Adrián Solár sa ďalej opýtal, či sa plánuje nejakým spôsobom pracovať aj na
bezbariérovosti materskej školy.
Starosta obce odpovedal, že táto bezbariérovosť by sa mohla vyriešiť zriadením výťahu.
Poslanec Adrián Solár navrhol sledovať také výzvy, ktoré poskytujú financie na vybudovanie
stoličkového výťahu.
Poslanec Jozef Peniak spomenul niekoľko požiadaviek vedúcej školskej jedálne, ktoré by
bolo vhodné v budúcnosti riešiť a vyslovil poďakovanie, ktoré patrí všetkým Likavčanom za
zbierku, do ktorej sa zapojili, aby prispeli na opravu organu v Bodonoši.
Poslanec Adrián Solár podal návrh na uznesenie, ktorým Obecné zastupiteľstvo obce Likavka
podáva hlavnému kontrolórovi obce Likavka vykonať kontrolu dodržiavania zmluvných
podmienok zmluvy o dielo medzi Obcou Likavka a firmou BALA, a.s., kontrolu dodržiavania
zmluvných podmienok zmluvy o dielo medzi Obcou Likavka a firmou RSF, s.r.o. a
dodržiavania zmluvných podmienok zmluvy o dielo medzi Obcou Likavka a firmou RILINE,
s.r.o.
Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že nerozumie, prečo p. poslanec Solár podáva teraz
návrh na uznesenie, ktorého predmetom má byť spomínaná kontrola, keď predmetné stavebné
diela ešte nie sú dokončené ani vyplatené.
Poslanec Adrián Solár po diskusii s ostatnými poslancami rozhodol stiahnuť svoj návrh
a podať ho na najbližšom rokovaní OZ, keď už budú predmetné stavebné diela dokončené.
Uznesenie č. 97/2019 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
diskusné príspevky.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 10: Záver
Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 19:36 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť.

Zapísala: Mgr. Mária Slašťanová, v. r.

Igor M a r t o n, 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: 13.11.2019

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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