Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke dňa 14.11.2012
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 /odišiel počas
prejednávania bodu č. 11/, Igor Marton, JUDr. Jaromír Pavlík, Jozef Peniak, Ing. Dušan
Štefaničiak, Ing. Michal Švento, Mgr. Iveta Žerebáková
Prizvaní: p. Vladimír Roško, Ing. Jozef Maga – riaditeľ ZŠ s MŠ Likavka
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. Návrh Všeobecne záväzného naradenia obce Likavka č. 9/2012, ktorým sa mení všeobecne
záväzné nariadenie obce Likavka č. 1/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi.
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Likavka č. 10/2012 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Likavka č. 11/2012, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie obce Likavka č. 6/2008 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení všeobecne záväzného
nariadenia obce Likavka č. 7/2011.
6. Žiadosť o nájom nebytového priestoru v budove Strediska služieb.
7. Žiadosť o zníženie prenajímanej plochy v budove starého obecného úradu.
8. Zmena rozpočtu obce Likavka.
9. Zriaďovateľská listina Základnej školy s materskou školou Likavka.
10. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.9.2012 do 31.10.2012.
11. Informácie starostu obce.
12. Interpelácie poslancov OZ.
13. Diskusia.
14. Udelenie ceny obce p. Vladimírovi Roškovi.
15. Záver.
K bodu č. 1: Na úvod rokovania prišla obecné zastupiteľstvo pozdraviť riaditeľka Základnej školy
zo Selenče /Srbsko/. 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
navrhol JUDr. Jaromíra Pavlíka za predsedu návrhovej komisie a Ing. Dušana Štefaničiaka a Mgr.
Petra Brtku za členov návrhovej komisie. Starosta obce otvoril diskusiu k predloženému návrhu.
Bez diskusie. OZ prijalo uznesenie č. 60/2012 a).
Hlasovanie: 9-0-0
Starosta obce navrhol za zapisovateľa Ing. arch. Ivetu Hatalovú – prednostku OcÚ a za
overovateľov zápisnice p. Jozefa Peniaka a Ing. Michala Šventu. Starosta obce otvoril diskusiu.
Bez diskusie. OZ prijalo uznesenie č. 60/2012 b).
Hlasovanie: 9-0-0
Starosta obce otvoril diskusiu k programu rokovania. JUDr. Pavlík navrhol, aby Správa o
výsledkoch kontroly za obdobie od 1.9.2012 do 31.10.2012 sa prejednávala ako bod 4 a Zmena

rozpočtu obce ako bod 5. Upravený program rokovania bude nasledovný:
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. Návrh Všeobecne záväzného naradenia obce Likavka č. 9/2012, ktorým sa mení všeobecne
záväzné nariadenie obce Likavka č. 1/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi.
4. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.9.2012 do 31.10.2012.
5. Zmena rozpočtu obce Likavka.
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Likavka č. 10/2012 o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Likavka č. 11/2012, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie obce Likavka č. 6/2008 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení všeobecne záväzného
nariadenia obce Likavka č. 7/2011.
8. Žiadosť o nájom nebytového priestoru v budove Strediska služieb.
9. Žiadosť o zníženie prenajímanej plochy v budove starého obecného úradu.
10. Zriaďovateľská listina Základnej školy s materskou školou Likavka.
11. Informácie starostu obce.
12. Interpelácie poslancov OZ.
13. Diskusia.
14. Udelenie ceny obce p. Vladimírovi Roškovi.
15. Záver.
OZ schválilo program rokovania aj s doplnením uznesením č. 60/2012 c).
Hlasovanie: 9–0-0
K bodu č. 2: Kontrolu uznesení zo zasadnutí OZ vykonala hlavná kontrolórka obce. Starosta
otvoril diskusiu. Bez diskusie. OZ prijalo uznesenie č. 61/2012.
Hlasovanie: 9-0-0
K bodu č. 3: Starosta obce otvoril diskusiu k VZN č. 9/2012. Prednostka OcÚ z dôvodu novely
zákona o odpadoch navrhla vypustiť bod 1). Ing. Švento navrhol, aby sa v budúcnosti uvažovalo so
separovaním tetra packov. Starosta uviedol, že zatiaľ nie je obec povinná ich separovať. Starosta
obce ukončil diskusiu. OZ prijalo uznesenie č. 62/2012.
Hlasovanie: 9–0-0
K bodu č. 4: Starosta obce otvoril diskusiu k správe o výsledkoch kontroly. Mgr. Klopta navrhol
prijať systémové opatrenia na odstránenie nedostatkov pri vymáhaní pohľadávok. Starosta obce
informoval, že prijal už opatrenia. JUDr. Pavlík uviedol, že výkon rozhodnutia môže robiť aj
pracovník obecného úradu. Poslanci žiadali uplatňovať úrok z omeškania. Starosta obce
Informoval, že p. Bartoš zaplatil nedoplatok za elektrickú energiu a neuhradil nedoplatok za zemný
plyn. Mgr. Klopta uviedol, že obec nemá možnosť mu nedoplatok odpustiť. Mgr. Žerebáková
uviedla, že je potrebné mu ešte zaslať pokus o zmier a potom dať na súd. Starosta obce ukončil
diskusiu. OZ prijalo uznesenie č. 63/2012 a).
Hlasovanie: 9-0-0
OZ prijalo uznesenie č. 63/2012 b).
Hlasovanie: 9-0-0
K bodu č. 5: Starosta obce predložil návrh na získanie finančných prostriedkov z pripravovanej

výzvy v programovom období 2007 – 2013 v rámci operačného programu „Životné prostredie“
prioritná os 3 „Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy“, Opatrenie
3.1 „Ochrana ovzdušia“ a ďalej uviedol, že bude potrebné schváliť výdavok na vypracovanie
projektu. Ing. Štefaničiak navrhol, aby sa vypracovanie projektu zaplatilo až potom, ak bude
žiadosť o NFP schválená. OZ prijalo uznesenie č. 64/2012 a).
Hlasovanie: 9–0–0
OZ prijalo uznesenie č. 64/2012 b).
Hlasovanie: 9–0–0
Prednostka OcÚ uviedla, že sa navyšuje rozpočet na Projekt „Moderná škola učenia – digitálny svet
bez hraníc“. Ing. Štefaničiak sa spýtal, čo sa už zakúpilo z peňazí použitých na tento projekt.
Riaditeľ ZŠ s MŠ Likavka informoval, že sa zakúpili napr. video projektory, keramické tabule,
kancelársky materiál, výukový softvér. Mgr. Klopta tlmočil závery finančnej komisie, ktorá
odporučila schváliť zmenu rozpočtu obce. Do budúcna požadujú rozpísať kultúrne a športové akcie.
JUDr. Pavlík sa spýtal, prečo sa navyšuje rozpočet knižnice a mzda na TJ. Prednostka uviedla, že
sa jedná o finančné prostriedky získané od firmy Orange ako dotácia a mzda na TJ je mzda
zamestnanca obce, ktorý tam vykonáva údržbu. Mgr. Klopta navrhol, aby hlavná kontrolórka obce
vykonala kontrolu dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti za roky 2011 a 2012.
Prednostka OcÚ informovala o rozpočtových opatreniach vykonaných starostom obce v zmysle
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Jedná sa o dotácie zo štátneho rozpočtu
a z dotácií od MONDI SCP, a.s, a firmy Orange účelovo určených. Starosta obce ukončil diskusiu.
OZ prijalo uznesenie č. 65/2012.
Hlasovanie: 9–0–0
OZ prijalo uznesenie č. 66/2012.
Hlasovanie: 9–0–0
K bodu č. 6: Starosta obce otvoril diskusiu k VZN č. 10/2012. JUDr. Pavlík sa spýtal, prečo sa
navrhuje zápis detí do školy len v jeden deň. Riaditeľ ZŠ s MŠ vysvetlil, že zatiaľ všetci rodičia
prišli s deťmi v stanovený deň, detí na zápis je v rozmedzí 20 až 30 a pri tejto príležitosti ZŠ
pripraví aj program. Starosta obce ukončil diskusiu. OZ prijalo uznesenie č. 67/2012.
Hlasovanie: 9–0–0
K bodu č. 7: Starosta obce otvoril diskusiu k VZN č. 11/2012. JUDr. Pavlík dal návrh na stiahnutie
tohto VZN z rokovania OZ. Mgr. Klopta požadoval vypracovať analýzu nákladov za vývoz
komunálneho odpadu a zabezpečiť cenové ponuky od iných dodávateľov uvedenej služby. Ing.
Štefaničiak navrhol, aby sa prehodnotilo, či je potrebný vývoz TKO každý týždeň. Starosta obce
ukončil diskusiu. OZ prijalo uznesenie č. 68/2012 a).
Hlasovanie: 9–0–0
OZ prijalo uznesenie č. 68/2012 b).
Hlasovanie: 9–0–0
K bodu č. 8: Starosta obce otvoril diskusiu. Prednostka OcÚ informovala, že pôvodný nájomca
avizoval zrušenie nájmu. Starosta obce ukončil diskusiu. OZ prijalo uznesenie č. 69/2012 a).
Hlasovanie: 9–0–0
OZ prijalo uznesenie č. 69/2012 b).
Hlasovanie: 9–0–0
OZ prijalo uznesenie č. 69/2012 c).
Hlasovanie: 9–0–0
K bodu č. 9: Starosta obce otvoril diskusiu. Ing. Švento navrhol, aby nájomca uhrádzal náklady na
elektrickú energiu, zemný plyn, vodné a stočné vo výške 60 % skutočných nákladov. Ing.

Štefaničiak navrhol, aby dodatok k nájomnej zmluve nadobudol účinnosť 1.1.2013. JUDr. Pavlík
navrhol, aby sa uverejnil inzerát o ponuke voľných priestorov v budove bývalého obecného úradu
na prenájom. Starosta obce ukončil diskusiu. OZ prijalo uznesenie č. 70/2012.
Hlasovanie: 9–0–0
K bodu č. 10: Starosta obce otvoril diskusiu. Ing. Švento upozornil na formálnu chybu
v zriaďovacej listine. Starosta obce ukončil diskusiu. OZ prijalo uznesenie č. 71/2012.
Hlasovanie: 9-0-0
K bodu č. 11: Starosta obce predniesol návrh na zvýšenie poplatku za vyhlásenie reklamného
oznamu na 10.- €. OZ prijalo uznesenie č. 72/2012.
Hlasovanie: 8-0-0
Prednostka OcÚ predniesla návrh na zníženie poplatku za prenájom sály kultúrneho domu na
spoločenské akcie študentov na 100.- €. Študenti tvrdia, že sú poplatky v okolitých obciach nižšie,
a preto si organizujú stužkové napr. v Liptovských Sliačoch. JUDr. Pavlík uviedol, že to nie je
pravda, lebo na internete majú zverejnené vyššie sadzby a že by sa mohli zmeniť Zásady
hospodárenia s majetkom obce. P. Marton uviedol, že pre Likavčanov by mali byť poplatky za
prenájom nižšie. OZ k tomuto návrhu neprijalo uznesenie.
Prednostka OcÚ predložila žiadosť Ing. Kohúta, či by bolo možné odkúpiť časť parcely v areáli ZŠ
s MŠ na výstavbu garáže. JUDr. Pavlík navrhol, aby stavebný úrad dal stanovisko k výstavbe
garáže v danej lokalite. OZ schválilo uznesenie č. 73/2012.
Hlasovanie: za – Mgr. Peter Brtko, Ing. Peter Klačko, p. Igor Marton, JUDr. Jaromír Pavlík, p.
Jozef Peniak, Ing. Dušan Štefaničiak, Ing. Michal Švento, proti – 0, zdržal sa – Mgr. Iveta
Žerebáková.
Starosta obce podal nasledovné informácie:
- Obec získala od Združenia separovaného zberu 7 kontajnerov na plasty a 2 kontajnery na
kovový šrot.
- Starosta mal rokovanie s rektorom KU ohľadom prenájmu budovy bývalej rešturácie.
- 29.9.2012 organizoval OHZ branný pretek mladých hasičov.
- Zúčastnil sa pracovnej cesty v Grazi za účasti členov ZMOSu.
- Boli vypracované žiadosti na projekty – „Dedičstvo regiónov“, „Malé detské ihrisko“ –
neprešiel, „Partnerstvo Likavky a Wilkovíc k lepšej životnej úrovni v PL-SK pohraničí“ –
prešiel do ďalšieho kola hodnotenia.
- Územný plán bol zaslaný na KSÚ V Žiline.
- NDS uznala opodstatnenosť potreby kosenia na plochách, ktoré vykúpila pre výstavbu
diaľnice.
- Prebehlo rokovanie ohľadom prenájmu časti budovy bývalej reštaurácie s predpokladaným
nájomcom.
- P. Čírik nesúhlasí s odkanalizovaním časti ul. j. Hollého cez jeho pozemok.
- Bolo opravené verejné osvetlenie pri Doprastave.
- Zrealizovalo sa parkovisko pri predajni Verex, dažďový priepust na križovatke ul. Úboč
a D. Kráľovenskej, kamerový systém, finišuje sa na učebni dopravnej výchovy v požiarnej
zbrojnici – poďakovanie patrí členom OHZ, nová šatňa a hygienické zariadenie pre
zamestnancov v budove Strediska služieb.
- Ak bude vhodné počasie ešte v tomto roku sa zrealizuje zvod dažďovej vody pri Kolibe
Likava, začne sa s budovaním osvetlenia smerom k domu č. 1058, opilovanie stromov
a premiestnenie prefabrikovaných garáží ku hasičskej zbrojnici.
- Oboznámil s výsledkom štúdie vplyvu prenosu vibrácií z dopravy na ceste I/59 na priľahlé
rodinné domy, ktorú vypracovali experti zo Žilinskej univerzity. Mgr. Klopta a Ing.
Štefaničiak opakovane navrhli, aby sa problém na ceste I/59 riešil žalobou voči správcovi

komunikáciesúdnou cestou.
OZ schválilo uznesenie č. 74/2012.
Hlasovanie: 8-0-0
K bodu č. 12: Poslanci OZ podali nasledovné interpelácie:
P. Marton požiadal, aby sa do budúcoročného rozpočtu zakomponovalo riešenie predĺženia ul.
Úboč z dôvodu plánovanej výstavby v tejto lokalite. Starosta reagoval tým, že je potrebné najskôr
vypracovať zastavovaciu štúdiu. Ďalej p. Marton žiadal odstrániť zvyšky stavebného odpadu pri
dome smútku, odstrániť zatarasenie cesty pri dome p. Hubu a spýtal sa, prečo je obecný úrad vo
štvrtok zatvorený. Starosta obce uviedol, že o nestránkovom dni rozhodol preto, aby zamestnanci
mohli spracovať agendu a nemuseli chodiť do roboty v sobotu a v nedeľu. JUDr. Pavlík, p. Marton,
Ing. Štefaničiak a Mgr. Žerebáková tvrdili, že vraj obecné úrady nemajú nestránkové dni. JUDr.
Pavlík navrhol riešiť tento prípad kompromisom /napr. pol dňa ako nestránkový/. Mgr. Brtko
uviedol, že on ako administratívny pracovník si nevie predstaviť, že by nemal vyčlenený čas na
spracovanie agendy. Ing. Klačko súhlasí s prípadným personálnym auditom. P. Peniak upozornil,
že do telekomunikačných káblov na ul. Družstevnej zasahujú konáre stromov, ďalej navrhol, aby sa
do autobusových zastávok dala reklamná tabuľa, na ktorú by sa lepili reklamné plagáty
a neoblepovali sa celé zastávky. Ďalej sa informoval ako dopadla petícia občanov z ul. Pod hradom.
Starosta obce uviedol, že stromy sa budú opilovať v zimnom období a bolo vydané zamietavé
stanovisko ku žiadosti na stavebné povolenie bufetu s terasou na ul. Pod hradom. Ing. Klačko
upozornil na potrebu opraviť dopravné značenie na križovatku na ul. Železničnej. Mgr. Brtko dal
návrh, aby sa vyzval majiteľ bývalého obchodu na ul. J. Hollého a dal do poriadku celý areál. OZ
prijalo uznesenie č. 75/2012.
Hlasovanie: 8-0-0
K bodu č. 13: Starosta obce otvoril diskusiu. Ing. Švento informoval v mene finančnej komisie
o vyradení prebytočného majetku z kultúrneho domu. JUDr. Pavlík upozornil na pobyt
bezdomovcov v areáli Lesov SR na ul. Mikuštiakovej. Ing. Štefaničiak sa informoval, ako
pokračujú rokovania ohľadom rekonštrukcie zdravotných stredísk. Starosta obce uviedol, že ešte
čaká vyjadrenie z Ministerstva zdravotníctva. O vystúpenie požiadal občan p. Štefan Németh, ktorý
zosumarizoval všetky investičné akcie, na ktorých sa podieľal ako zamestnanec obce v spolupráci
s bývalým i terajším starostom obce. P. Jozef Peniak, p. Igor Marton a starosta obce vyjadrili
uznanie jeho práci. Starosta obce predložil poslancom cenovú ponuku na výmenu svietidiel
verejného osvetlenia. Starosta obce ukončil diskusiu. OZ prijalo uznesenie č. 76/2012.
Hlasovanie: 8-0-0
K bodu č. 14: Starosta obce odovzdal cenu obce p. Vladimírovi Roškovi.
K bodu č. 15: Starosta obce ukončil rokovanie OZ a poďakoval prítomným za účasť.

Ing. arch. Iveta Hatalová, v. r.
prednostka OcÚ

p. Jozef Peniak, v. r.
overovateľ

Ing. Michal Švento, v. r.
overovateľ

Ing. Marián Javorka, v. r.
starosta obce

