Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke dňa 13.6.2012
Starosta obce
Ing. Marián Javorka
Hlavný kontrolór obce Likavka
Mgr. Janka Pavlíková
Prednosta OcÚ Likavka
Ing. arch. Iveta Hatalová
Prítomní poslanci OZ: Mgr. Peter Brtko, Ing. Peter Klačko, Mgr. Vladimír Klopta, Igor Marton,
JUDr. Jaromír Pavlík, Jozef Peniak, Ing. Dušan Štefaničiak, Ing. Michal Švento, Mgr. Iveta
Žerebáková
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice a schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Kontrola uznesenia z ostatného zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Záverečný účet obce Likavka za rok 2011.
4. Návrh Všeobecne záväzného naradenia obce Likavka č. 3/2012 o verejnom poriadku na území
obce.
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Likavka č. 4/2012 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
6. Žiadosť Národnej diaľničnej spoločnosti o odkúpenie pozemkov.
7. Žiadosť Vladimíra Černáka a Ľuboša Černáka o odkúpenie pozemku.
8. Nájom nebytového priestoru a dopravného prostriedku pre OŠK Likavka.
9. Zmena rozpočtu obce Likavka.
10. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.3.2012 do 1.6.2012.
11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2012.
12. Prehodnotenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra.
13. Voľba členov rady školy.
14. Informácie starostu obce.
15. Interpelácie poslancov OZ.
16. Diskusia.
17. Záver.
K bodu č. 1: Rokovanie OZ otvoril starosta obce Ing. Marián Javorka. Privítal prítomných a
konštatoval, že rokovanie OZ v 6. volebnom období bolo riadne a včas zvolané v zmysle § 13 ods.
č písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a že je prítomná 3/5-nová väčšina poslancov, ktorá je potrebná na schválenie VZN. Starosta obce
oznámil, že poslanec I. Marton sa ospravedlnil, že príde neskôr. Starosta obce navrhol JUDr.
Jaromíra Pavlíka za predsedu návrhovej komisie a Ing. Dušana Štefaničiaka a Ing. Petra Klačku za
členov návrhovej komisie. Starosta obce otvoril diskusiu k predloženému návrhu. Bez diskusie. OZ
prijalo uznesenie č. 21/2012 a).
Hlasovanie: 8-0-0
Starosta obce navrhol za zapisovateľa Ing. arch. Ivetu Hatalovú – prednostku OcÚ a za
overovateľov zápisnice Mgr. Ivetu Žerebákovú a p. Jozefa Peniaka. Starosta obce otvoril diskusiu.
Bez diskusie. OZ prijalo uznesenie č. 21/2012 b).
Hlasovanie: 8-0-0
Starosta obce otvoril diskusiu k programu rokovania. Mgr. Žerebáková žiadala doplniť ako bod 12
– prehodnotenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra a Ing. Michal Švento žiadal doplniť ako
bod 13 – voľbu členov rady školy s tým, že pôvodné body 12 až 15 by sa označia ako body 14 až
17. OZ schválilo program rokovania aj s doplnením uznesením č. 21/2012 c).
Hlasovanie: 8–0-0

K bodu č. 2: Kontrolu uznesení zo zasadnutí OZ vykonala hlavná kontrolórka obce. Starosta
otvoril diskusiu. Bez diskusie. OZ prijalo uznesenie č. 22/2012.
Hlasovanie: 9-0-0
K bodu č. 3: Starosta obce požiadal účtovníčku obce p. Evu Ševčíkovú, aby podala vysvetlenie
k záverečnému účtu obce. Kontrolórka obce dala písomné stanovisko k záverečnému účtu
a prednostka OcÚ poskytla poslancom OZ správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce
a ku konsolidovanej účtovnej závierke obce. Predseda finančnej komisie Mgr. Vladimír Klopta
navrhol, aby bol záverečný účet schválený s výhradami s tým, že do návrhu záverečného účtu obce
bude dopracované podrobne rozpísané hospodárenie rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Likavka,
budú uvedené údaje o vysporiadaní finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom,
rozpočtom iných obcí, rozpočtom vyšších územných celkov, k svojim rozpočtovým organizáciám
a k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorým obec poskytla dotácie
z rozpočtu obce, ďalej bude uvedené, že zmena rozpočtu bola schválená uznesením OZ resp.
rozhodnutím starostu obce, bude uvedené, kedy a ktorým uznesením bola schválená a akými
rozpočtovými opatreniami bola vykonaná zmena rozpočtu, bude sa dodržiavať čl. 13 ods. 3 Zásad
hospodárenia s majetkom obce Likavka, kde je uvedené do akej výšky schváleného rozpočtu
v príjmovej a výdavkovej časti môže vykonať zmeny starosta obce, v časti bilancia aktív a pasív
budú zhodnotené finančné – majetkové pozície s osobitným zameraním na rozbor stavu a vývoja
pohľadávok a záväzkov obce, z toho osobitne pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti, z toho
osobitne pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti dlhšej ako jeden rok, ďalej sa uvedie
zhodnotenie majetkových, finančných a peňažných fondov, v časti prehľadu o stave a vývoji dlhu
zhodnotiť stav bankových úverov, analýzu budúceho vývoja splácania dlhu a správnosť splácania,
bude uvedené, že obec Likavka nemá v zriaďovateľskej pôsobnosti príspevkové organizácie, bude
uvedené, že obec Likavka neposkytla žiadne záruky, budú zhodnotené výsledky podnikateľskej
činnosti, bude zhodnotené plnenie plánu jej výnosov a nákladov a dosiahnutý výsledok
hospodárenia, bude uvedený spôsob usporiadania výsledku hospodárenia za podnikateľskú činnosť,
prednostka OcÚ vypracuje zásady rozpočtového hospodárenia obce a zabezpečí splnenie
uvedených opatrení k záverečnému účtu za rok 2011 do 31.8.2012. Mgr. Vladimír Klopta navrhol,
aby záverečný účet bol spracovaný vždy do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka a mal povinné
náležitosti v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov a hodnotenie plnenia programov obce. OZ prijalo
uznesenie č. 23/2012 a).
Hlasovanie: 9–0-0
OZ prijalo uznesenie č. 23/2012 c).
Hlasovanie: 9–0–0
Prednostka OcÚ navrhla, aby o použití prebytku za rok 2012 sa rozhodlo v rámci schvaľovania
zmeny rozpočtu obce.
K bodu č. 4: Starosta obce otvoril diskusiu k VZN o verejnom poriadku. JUDr. Jaromír Pavlík
uviedol, že by bolo vhodné spojiť niektoré ustanovenia pôvodného VZN o verejnom poriadku
s ustanoveniami navrhovaného VZN a navrhol predložené VZN stiahnuť z rokovania OZ. Starosta
obce požiadal JUDr. Pavlíka, aby spracoval nové znenie VZN podľa jeho návrhu a ukončil
diskusiu. OZ prijalo uznesenie č. 24/2012.
Hlasovanie: 9-0-0
K bodu č. 5: Starosta obce otvoril diskusiu k návrhu VZN č. 4/2012 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. P. Jozef Peniak žiadal upraviť poplatok za
denný predaj na verejnom priestranstve v zmysle Smernice o nakladaní s majetkom obce a to na

sumu 0,50 €/m²/deň. JUDr. Jaromír Pavlík žiadal doplniť výšku pokuty, ktorú môže obec uložiť.
Starosta obce upozornil na zmenu očíslovania tohto VZN na VZN č. 3/2012 a ukončil diskusiu. OZ
prijalo uznesenie č. 25/2012.
Hlasovanie: 9–0–0
K bodu č. 6: Starosta obce otvoril diskusiu k predaju pozemkov pre Národnú diaľničnú
spoločnosť, a. s. pre účely majetkovoprávneho vysporiadania stavby D1 Hubová – Ivachnová, na
ktorú už bolo vydané stavebné povolenie. Mgr. Žerebáková uviedla, že žiadosť obsahuje potrebné
náležitosti. Starosta obce ukončil diskusiu. OZ prijalo uznesenie č. 26/2012.
Hlasovanie: 9–0–0
K bodu č. 7: Starosta obce otvoril diskusiu k predaju pozemku pre Vladimíra Černáka a Ľuboša
Černáka. Jedná sa o priľahlý pozemok medzi rodinným domom a obecným chodníkom o výmere
19 m². Predseda komisie pre životné prostredie a výstavbu Ing. Dušan Štefaničiak informoval, že
v zmysle uznesenia OZ č. 79/2011 bola prizvaná stavebná komisia k overeniu hraníc pozemku.
JUDr. Jaromír Pavlík navrhol cenu 2.- €/m². Starosta obce ukončil diskusiu. OZ prijalo uznesenie č.
27/2012.
Hlasovanie: 9-0-0
K bodu č. 8: Starosta obce otvoril diskusiu k nájmu budovy TJ a dopravného prostriedku. Predseda
finančnej komisie Mgr. Vladimír Klopta tlmočil odporúčanie komisie, aby bolo vyvolané rokovanie
s predsedom správnej rady OŠK Likavka a jednotlivými oddielmi ohľadne prerokovania
prerozdelenia dotácie a nájmu nakoľko OŠK je na MV SR registrovaný ako občianske združenie
s jednotlivými klubmi. Ďalej konštatoval, že nebola predložená dôvodová správa, v ktorej malo byť
spracované porovnanie čerpania energií v roku 2011 so stanovenou výškou mesačných záloh
uvedených v článku 6 predloženej zmluvy a v článku 6 absentuje výška nájomného a dopad na
obecný rozpočet. Prednostka OcÚ uviedla, že zmluvy boli vypracované na pokyn hlavnej
kontrolórky obce a výška mesačnej zálohy za vodou sa odvíja od platby za vodu za I. štvrťrok
2012, výška mesačnej zálohy za plyn je totožná s výškou mesačnej zálohy, ktorú platí obec a prínos
v príjmovej časti rozpočtu za rok 2012 činí 6 x mesačné platby, nakoľko nájom by mal začať
plynúť od 1.7.2012. Výška nájmu bola neuvedená preto, aby o nej rozhodli poslanci OZ. JUDr.
Jaromír Pavlík navrhol nájomné za budovu TJ vo výške 1.- euro/rok. Nájom za dopravný
prostriedok /AVIA na prepravu futbalistov/ je navrhnutý vo výške 550.- eur/rok. Starosta obce
ukončil diskusiu. OZ prijalo uznesenie č. 28/2012 a).
Hlasovanie: 9-0-0
OZ prijalo uznesenie č. 28/2012 b).
Hlasovanie: 9-0-0
OZ prijalo uznesenie č. 29/2012.
Hlasovanie : 9-0-0
K bodu č. 9: Starosta obce privítal riaditeľa ZŠ s MŠ Likavka, ktorí vysvetlil, že ZŠ s MŠ Likavka
sa vypracovala projekt „Moderná škola učenia – digitálny svet bez hraníc“, na ktorý dostanú 95 %
finančných prostriedkov ako nenávratný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu a z európskeho
sociálneho fondu a 5 % je dotácia zriaďovateľa. Jedná sa o vybavenie školy novými didaktickými
pomôckami, školskými tabuľami, výpočtovou technikou. Predseda finančnej komisie neodporúčal
prijať zmenu rozpočtu nakoľko nie je dostatočne rozpísaná príjmová a výdavková časť rozpočtu.
Prednostka OcÚ uviedla, že zmena rozpočtu sa týka len dotácií zo štátneho rozpočtu a ďalších
subjektov a ich použitie. Dotácie a dary účelovo viazané sa neschvaľujú v zmysle § 14 ods. 1
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je potrebné OZ s týmito dotáciami a darmi

oboznámiť. Mgr. Vladimír Klopta uviedol, že to nie je pravda a že OZ musí všetko schvaľovať.
Poslanci sa opýtali riaditeľa ZŠ s MŠ, čo sa stane, keď by zmenu rozpočtu na dnešnom rokovaní
neschválili. Riaditeľ ZŠ s MŠ informoval, že 1. splátka vo výške 54 000.- eur už bola poukázaná
a čaká sa len na finančné prostriedky od zriaďovateľa, nakoľko už do 15. júna je potrebné uhradiť
prvé záväzky. Ak na účet školy nebudú do 15. júna poukázané finančné prostriedky, schválených
270 387,09 eura sa prepadne. Poslanci OZ sa rozhodli zmenu rozpočtu schváliť. Najskôr sa vrátili
k prerozdeleniu prebytku z roku 2011. OZ schválilo uznesenie č. 23/2012 b).
Hlasovanie: 9-0-0
OZ schválilo zmenu rozpočtu uznesením č. 30/2012.
Hlasovanie: 9-0-0
Poslanci sa dohodli so starostom obce, že spoločne určia, ktoré akcie a práce sa ešte budú robiť
v tomto roku a zapracujú ich do rozpočtu podrobnejšie.
K bodu č. 10: Starosta obce otvoril diskusiu. Bez diskusie. OZ prijalo uznesenie č. 31/2012.
Hlasovanie: 9-0-0
K bodu č. 11: Starosta obce otvoril diskusiu k Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
na II polrok 2012. Bez diskusie. OZ prijalo uznesenie č. 32/2012.
Hlasovanie: 9-0-0
K bodu č. 12: Starosta obce otvoril diskusiu. Mgr. Iveta Žerebáková navrhla zvýšenie úväzku pre
hlavnú kontrolórku obce z 0,25 na úväzok 0,5 od 1.7.2012, nakoľko bude mať veľa práce pri
kontrole ZŠ s MŠ, ktorú bude vykonávať na budúci rok. Starosta obce ukončil diskusiu. OZ
schválilo uznesenie č. 33/2012.
Hlasovanie: za – JUDr. Pavlík, p. Marton, Mgr. Klopta, Ing. Štefaničiak, Mgr. Žerebáková, proti –
0, zdržali sa – Ing. Švento, Mgr. Brtko, Ing. Klačko, p. Peniak.
K bodu č. 13: Starosta obce otvoril diskusiu. Ing. Michal Švento vysvetlil, že končí funkčné
obdobie rady školy a je potrebné zvoliť nových členov rady školy za zriaďovateľa. Starosta obce
navrhol, aby členmi rady školy boli poslanci OZ, ktorí boli zvolení na ustanovujúcom zasadaní
tohto zastupiteľstva t. j. Mgr. Žerebáková, Ing. Švento a p. Marton a ako štvrtý veliteľ DHZ JUDr.
Miroslav Brtko za organizáciu, ktorá sa podieľa na výchove detí a mládeže. Starosta obce ukončil
diskusiu. OZ prijalo uznesenie č. 34/2012.
Hlasovanie: 9-0-0
K bodu č. 14: Starosta obce podal nasledujúce informácie:
- Dňa 2.4.2012 zasadal Krízový štáb obce ohľadom nepriaznivej situácie na štátnej ceste I/59
za účasti zástupcov Slovenskej správy ciest.
- Dňa 14.4.2012 prebehla v areáli ZŠ s MŠ súťaž v reze ovocných stromov.
- Dňa 15.4.2012 sa uskutočnil Beh oslobodenia.
- Objednal som koše na odpadky a psie exkrementy.
- Bola osadená autobusová zastávka pri Hubertuse.
- Vypracoval som projekt na internetovú čitáreň. Obec dostane dotáciu z Nadácie Orange.
- 30.4.2012 sa uskutočnila akcia – stavanie májov.
- V priebehu mesiaca máj boli vyasfaltované výtlky na miestnych komunikáciách.
- Od 2.5.2012 pracujú 3 zamestnanci na úprave vodných tokov. 95 % mzdových prostriedkov
vrátane odvodov
- hradí ÚPSVR.
- Dňa 7.5.2012 sa konala Floriánska kvapka krvi – hromadné darovanie krvi.
- Krajský stavebný úrad v Žiline zaslal vyjadrenie k čistopisu územného plánu.

-

Bola odovzdaná dokumentácia na projekt rekonštrukcie zdravotných stredísk.
Vo dvore Strediska služieb bol zlodej. Bolo namontované svietidlo, aby bol dvor osvetlený.
Príprava prác na knihe o obci pokračuje kompletizovaním textov, fotografií, overovaním
faktov a pod.
- Prebieha verejné obstarávanie na kamerový systém.
- Na ŽSR starosta obce zaslal list so žiadosťou o údržbu pozemku vedľa trate.
- Dňa 3.6.2012 sa konal v obci DFF aj za účasti družobnej obce z Rumunska. Bola podpísaná
zmluva o spolupráci.
Starosta obce požiadal OZ o vyjadrenie k návrhu ZO Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Likavke, aby park pred OcÚ niesol názov „Park obyvateľov Likavky, ktorí obetovali
svoj život v II. svetovej vojne“. Poslanci OZ konštatovali, že pomenovanie verejného priestranstva
podlieha schvaľovaciemu procesu na úrovni obvodného úradu v zmysle platnej legislatívy.
Nakoľko v obci nemáme oficiálne názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, neodporúčajú
pristúpiť k pomenovaniu práve tohto priestoru.
Starosta obce predložil žiadosť Liptovského múzea v Ružomberku ohľadom finančného príspevku
na vydanie pamätnice „Príbeh múzea liptovskej dediny v Pribyline“. Obec Likavka má v Múzeu
liptovskej dediny dve drevenice. Za poskytnutie finančného príspevku boli Mgr. Žerebáková, Ing.
Klačko, Mgr. Brtko, p. Peniak, JUDr. Pavlík, proti boli Ing. Štefaničiak a Ing. Švento, zdržali sa
Mgr. Klopta a p. Marton. Nakoľko návrh na finančnú podporu prešiel, bola navrhnutá výška
príspevku 50.- €. OZ prijalo uznesenie č. 35/2012.
Hlasovanie: za – Mgr. Žerebáková, Ing. Klačko, p. Peniak, Mgr. Brtko, JUDr. Pavlík, Ing. Švento,
Proti – 0, zdržali sa – Mgr. Klopta, p. Marton, Ing. Štefaničiak.
OZ prijalo uznesenie č. 36/2012.
Hlasovanie: 9-0-0
K bodu č. 15: Poslanci OZ podali nasledovné interpelácie:
JUDr. Jaromír Pavlík žiadal starostu, aby bol vysporiadaný nedoplatok p. Bartoša za energie
v prenajatých priestoroch, vyvolala rokovanie s Lesmi SR ohľadom výrubu stromov pod hradom,
nakoľko hrad zarastá. Ďalej sa informoval, či sa bude upravovať koryto Likavčianky na ul.
Mikuštiakovej. Starosta obce uviedol, že úpravu potoka na ul. Mikuštiakovej má Povodie Váhu
v pláne na rok 2012.
Ing. Dušan Štefaničiak sa opýtal, či sa bude robiť osvetlenie na ul. J. Hollého, nakoľko stĺpy stoja.
Starosta obce uviedol, že dá pokyn na nákup kábla a zrealizovanie osvetlenia. Ďalej sa informoval,
či sa ešte vyváža odpad Pod borovinu a žiadal zabezpečiť, aby sa realizovala križovatka Martinček
v rámci výstavby diaľnice D1 Hubová – Ivachnová. Starosta obce odpovedal, že je zákaz vyvážať
odpad, a na diaľnicu D1 Hubová – Ivachnová je vydané právoplatné stavebné povolenie.
Mgr. Vladimír Klopta informoval, že situácia na štátnej ceste I/59 je zlá a je potrebné znova
požiadať o meranie hlučnosti a podať žalobu na Slovenskú správu ciest, opraviť zábradlie pri kríži
a zviesť dažďovú vodu zo Strelnice. Starosta obce navrhol pred podaním žaloby osloviť ešte raz
Slovenskú správu ciest, či tie úpravy, ktoré pôvodne navrhli urobiť aj skutočne zrealizujú.
Mgr. Peter Brtko informoval, že sa pripravuje zriadenie verejných WC v blízkosti hasičskej
zbrojnice, ktoré budú využívané počas hromadných akcií a plocha medzi hasičskou zbrojnicou
a dielňou sa upraví a bude k dispozícii pre organizovanie podujatí.
P. Igor Marton uviedol, že rokovanie OZ trvá veľmi dlho a že by sa malo dohodnúť, aby rokovania
OZ trvali len do 22,00 hod.. Ďalej sa opýtal, prečo bol zavedený nestránkový deň. Starosta obce
uviedol, že nakoľko zamestnanci obce vykonávajú niekoľko rôznych činností, ktoré vyžadujú aj
prácu mimo úradu, prípravu rozhodnutí a pod., je ťažko skĺbiť neustály bezprostredný styk
s občanom a vybavovanie činností, ktoré sú mimo občanov. Na obecnom úrade doteraz nebol
priestor na spoločné informovanie o povinnostiach vyplývajúcich z právnych noriem a predpisov
a na prípravu podujatí organizovaných obcou.

Ing. Peter Klačko oboznámil poslancov OZ o dotáciách zo štátneho rozpočtu, ktoré vybavil starosta
a zamestnanci obce. Za rok 2011 to bolo vo výške 63 789.- eur a od 1.1.2012 do 31.5.2012 vo
výške 33 774.- eur.
OZ prijalo uznesenie č. 37/2012.
Hlasovanie: 9-0-0
K bodu č. 16: Starosta obce otvoril diskusiu. Ing. Michal Švento informoval, že v Mesto
Ružomberok údajne pripravuje zákaz hracích automatov. Ak sa tak stane, bude žiadať, aby zákaz
prevádzkovania hracích automatov prijala aj Obec Likavka, nakoľko by sa do obce sústredili všetci
gambleri z okolia. Mgr. Iveta Žerebáková žiadala, aby starosta obce upozornil políciu, že v okolí
železničného priechodu sa pohybujú ľudia, ktorí sledujú občanov, čo vyberajú peniaze z bankomatu
a potom ich pod hrozbou násilia o ne oberú. P. Jozef Peniak sa informoval ohľadom opílenia
stromov na ul. Družstevnej. Starosta odpovedal, že stromy sa nachádzajú pod telekomunikačným
vedením, takže údržbu stromov by mali urobiť telekomunikácie, ktoré na to upozornil. JUDr.
Jaromír Pavlík konštatoval, že na DFF bolo málo predajných stánkov s občerstvením. Prednostka
OcÚ uviedla, že vedúca kultúrneho strediska dala povolenie na predaj všetkým žiadateľom.
O predaj občerstvenia požiadali traja, ale prišiel len jeden. P. Igor Marton uviedol, že DFF bol zle
pripravený. Mgr. Peter Brtko dal návrh, aby jeden usporiadateľ mal na starosti rozmiestnenie
predajných stánkov, aby neprekážali v prístupe do amfiteátra a do budúcna žiadal zvolať zástupcov
všetkých organizácií, ktoré od obce dostávajú dotácie, aby sa podieľali na organizácií DFF nielen
hasiči a Červený kríž. Starosta obce ukončil diskusiu. OZ prijalo uznesenie č. 38/2012.
Hlasovanie: 9-0-0
K bodu č. 17: Starosta obce ukončil rokovanie OZ a poďakoval prítomným za účasť.

Ing. arch. Iveta Hatalová, v. r. Mgr. Iveta Žerebáková, v. r.
prednostka OcÚ
overovateľ
Jozef Peniak, v. r.
overovateľ

Ing. Marián Javorka, v. r.
starosta obce

