OBEC LIKAVKA
Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke
dňa 14.12.2021
Starosta obce
Hlavný kontrolór obce

Ing. Marián Javorka
Mgr. Janka Pavlíková

Prítomní poslanci OZ: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor
Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, 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. Návrh VZN Obce Likavka o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školy a školského zariadenia, zriadených
na území obce pre rok 2021
4. Návrh VZN Obce Likavka o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú
úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na činnosť školských zariadení
5. Návrh VZN Obce Likavka o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
6. Návrh VZN Obce Likavka o nakladaní s komunálnym odpadom
7. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2021
8. Návrh – Rozpočet Obce Likavka na roky 2022 - 2024
9. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.11.2021 do
01.12.2021
10. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
11. Návrh Plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Likavka na rok 2022
12. Informácie starostu obce
13. Interpelácie poslancov
14. Rôzne
15. 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: 9-0-0. Starosta obce vyzval poslancov na predloženie doplňujúceho alebo
pozmeňujúceho návrhu k programu rokovaniu obecného zastupiteľstva. Poslanec Ing. Michal
Švento navrhol vypustiť z Návrhu programu rokovania bod č. 5 – Návrh VZN Obce Likavka
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
a bod č. 6 – Návrh VZN Obce Likavka o nakladaní s komunálnym odpadom. Ďalšie body
programu odporučil chronologicky prečíslovať. Prepracované návrhy uvedených VZN by sa
tak riešili až v roku 2022.
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Starosta obce bližšie vysvetlil dôvody vypustenia uvedených dvoch bodov z programu
rokovania, ktorými sú hlavne tieto skutočnosti:
- technické zabezpečenie nového systému zberu odpadu je do konca roka 2021 časovo
nezrealizovateľné,
- nekontatibilita systému zberovej spoločnosti so systémom, s ktorým uvažovala obec a ktorý
by bolo potrebné po roku vymeniť,
- do času zavedenia čipov na nádoby je problém s identifikáciou nádob.
Hlavná kontrolórka obce doplnila, že obidve VZN boli zverejnené neskoro a ani preto by sa OZ
nemalo nimi zaoberať. Pre dokreslenie aktuálnej situácie doplnila niekoľko ďalších
nedostatkov, ktoré bránia zavedeniu nového systému zberu odpadu ešte v tomto roku.
Poslanci viedli diskusiu o uvedenej problematike.
Starosta obce dal o predloženom návrhu Ing. Michala Šventa hlasovať. Hlasovanie: 9-0-0.
Schválený program 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. Návrh VZN Obce Likavka o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
na dieťa materskej školy a žiaka školy a školského zariadenia, zriadených na území obce
pre rok 2021
4. Návrh VZN Obce Likavka o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú
úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na činnosť školských zariadení
5. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2021
6. Návrh – Rozpočet Obce Likavka na roky 2022 - 2024
7. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.11.2021 do
01.12.2021
8. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
9. Návrh Plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Likavka na rok 2022
10. Informácie starostu obce
11. Interpelácie poslancov
12. Rôzne
13. Záver
Starosta obce navrhol MVDr. Vladimíra Hatalu 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: 9-0-0.
Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Máriu Slašťanovú – ref. OcÚ. Za overovateľov
zápisnice určil poslancov p. Mariána Mliečka a p. Adriána Solára.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimíra Hatalu.
Uznesenie č. 299/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal
Švento)
b) volí
MVDr. Vladimíra Hatalu za predsedu návrhovej komisie,
p. Igora Martona a p. Daniela Kríža za členov návrhovej komisie;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal
Švento)
c) berie na vedomie
určenie zapisovateľky Mgr. Márie Slašťanovej
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a overovateľov zápisnice p. Mariána Mliečka a p. Adriána Solára.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. 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 298 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. Vo veci bol oslovený súdny znalec, ktorý realizuje znaleckú činnosť. V súčasnej dobe
je znalecký posudok v štádiu ukončenia. Po doručení znaleckého posudku na obecný úrad bude
konanie pokračovať podaním návrhu na okresný súd. Uznesenie sa predbežne plní.
Uznesenie č. 260/2021-8 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom
oporných bodov obecného rozhlasu spoločnosti UPC BRADBAND SLOVAKIA s.r.o. Bratislava
a to od 1.7.2021. Starosta obce pripravil návrh zmluvy v zmysle uznesenia OZ, ktorý následne
zaslal budúcemu nájomcovi, avšak do dnešného dňa zo strany budúceho nájomcu nedošlo
k podpisu návrhu zmluvy.
Uznesenie č. 287/2021-8 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie
finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie jednotlivým žiadateľom na rok 2021. Dňa
6.12.2021 bolo kontrolou zistené, že neboli v zmysle uvedeného uznesenia uzavreté zmluvy
o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie.
Uznesenie č. 288/2021-8 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie
finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie jednotlivým žiadateľom na rok 2022. Dňa
6.12.2021 bolo kontrolou zistené, že neboli v zmysle uvedeného uznesenia uzavreté zmluvy
o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie.
Uznesenie č. 291/2021-8 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Likavka. V zmysle uvedeného uznesenia lehota na
vykonanie zmien v nájomných zmluvách je do 1.1.2022. Uznesenie je v plnení.
Uznesenie č. 297/2021-8 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce, aby
všetky motorové vozidlá vo vlastníctve obce boli označené príslušnosťou k obci. Podľa
vyjadrenia starostu sa uznesenie priebežne plní.
Starosta obce poďakoval hlavnej kontrolórke obce a k Uzneseniu č. 13/2018-8 bod c) uviedol, že
plánované stretnutie so súdnym znalcom sa v dôsledku karantény muselo odložiť, v súvislosti
s Uzneseniami č. 287/2021-8 a č. 288/2021-8 dodal, že zmluvy sú už pripravené a k Uzneseniu
č. 297/2021-8 doplnil, že na grafickom návrhu samolepiek sa už tiež pracuje. Starosta obce otvoril
diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 300/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
informácie o plnení uznesení obecného zastupiteľstva.
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Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal
Švento)
K bodu č. 3: Návrh VZN Obce Likavka č. .../o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školy a školského zariadenia, zriadených na
území obce pre rok 2022
Predkladateľ: starosta obce požiadal poslanca Ing. Michala Šventa, ktorý sa podieľal na tvorbe
predloženého návrhu VZN, aby ho v krátkosti okomentoval.
Poslanec Ing. Michal Švento objasnil finančnú situáciu ohľadom prísunu finančných
prostriedkov na školu a školské zariadenia.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Bez diskusie:
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 301/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Likavka č. 2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov
na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školy a školského zariadenia, zriadených
na území obce pre rok 2022.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal
Švento)
K bodu č. 4: Návrh VZN Obce Likavka č. .../2021 o určení výšky príspevku zákonného
zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na činnosť
školských zariadení
Predkladateľ: starosta obce uviedol, že navrhovaná zmena platného VZN sa dotýka len zmeny
vo výške príspevku zákonných zástupcov v školskom stravovaní a opäť požiadal poslanca Ing.
Michala Šventa, ktorý sa podieľal na tvorbe predloženého návrhu VZN, aby ho v krátkosti
okomentoval.
Poslanec Ing. Michal Švento doplnil, že dôvodom spomínanej zmeny je zachovanie úrovne
kvality zabezpečenia a nákupu kvalitných potravinárskych komodít na prípravu jedál pri
neustále narastajúcich cenách potravín. Finančná komisia tiež odporúča návrh VZN prijať.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 302/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Likavka č. 3/2021 o určení výšky príspevku zákonného
zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na činnosť
školských zariadení.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal
Švento)
K bodu č. 5: Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2021
Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o predložených rozpočtových
opatreniach č. 17, 18 a 19/2021 (príloha zápisnice), ktoré boli vypracované z dôvodu
skutkového stavu a nevyhnutných potrieb obce a otvoril diskusiu.
Diskusia:
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Poslanec Ing. Michal Švento aj za finančnú komisiu odporučil uvedené rozpočtové opatrenia
zobrať na vedomie resp. schváliť.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 303/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) prerokovalo
zmenu rozpočtu obce na rok 2021 rozpočtovým opatrením č.17/2021, č.18/2021, č. 19/2021;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal
Švento)
b) berie na vedomie
zmenu rozpočtu obce na rok 2021 rozpočtovým opatrením č.17/2021 a č.18/2021;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal
Švento)
c) schvaľuje
zmenu rozpočtu obce na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 19/2021.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal
Švento)
K bodu č. 6: Návrh – Rozpočet Obce Likavka na roky 2022-2024
Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o predloženom dokumente –
Návrh rozpočtu Obce Likavka na roky 2022-2024 a uviedol, že predložený rozpočet obce je
rozpočtovaný ako prebytkový. Starosta obce dal slovo hlavnej kontrolórke obce aby predstavila
svoje odborné stanovisko k predloženému návrhu rozpočtu obce.
Mgr. Janka Pavlíková – hlavná kontrolórka obce uviedla, že vo svojom stanovisku konštatuje,
že návrh rozpočtu obce Likavka na roky 2022 – 2024 spĺňa zásady programového
rozpočtovania, pri spracovaní návrhu rozpočtu bola dodržaná príslušná metodika MF SR
a návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre. Predložený návrh rozpočtu je
vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými predpismi.
Starosta obce pre doplnenie uviedol, že počas tvorby návrhu rozpočtu nebola ešte zverejnená
prognóza prísunu podielových daní na rok 2022 a po jej zverejnení sa ukázalo, že predložený
návrh rozpočtu je značne poddimenzovaný. Na druhej strane však treba počítať s nárastom
nákladov na nakladanie s odpadom a s avizovaným dramatickým nárastom ceny el. energie,
čím sa na tieto a iné neplánované výdavky vytvára rezerva. Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanci obce položili starostovi obce niekoľko otázok v súvislosti s predloženým návrhom
rozpočtu obce na ktoré starosta obce postupne odpovedal.
Poslanec Ing. Michal Švento tlmočil názor finančnej komisie, ktorá súhlasí s predloženým
návrhom rozpočtu Obce Likavka.
Poslanci obce sa v rámci diskusie zhodli na príspevku vo výške 100 € pre prvákov základnej
školy s trvalým pobytom v obci Likavka. Starosta obce doplnil, že v priebehu roka to bude
potrebné prijať príslušným predpisom.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 304/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) prerokovalo
návrh rozpočtu Obce Likavka na rok 2022, návrh viacročného rozpočtu na roky 2023-2024
a návrh textovej časti programového rozpočtu;
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Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal
Švento)
b) schvaľuje
Rozpočet Obce Likavka na rok 2022;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal
Švento)
c) schvaľuje
použitie rezervného fondu na vybudovanie prístavby požiarnej zbrojnice vo výške 12.321 €;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal
Švento)
d) schvaľuje
použitie rezervného fondu na vypracovanie projektovej dokumentácie – Hviezdoslavova ulica
vo výške 4.880 €;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal
Švento)
e) schvaľuje
použitie rezervného fondu na rekonštrukciu miestnej komunikácie – ul. Pod Paračkou vo výške
54.336 €;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal
Švento)
f) schvaľuje
použitie rezervného fondu na vybudovanie dažďovej kanalizácie – ul. Pod Paračkou vo výške
15.900 €;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal
Švento)
g) schvaľuje
použitie rezervného fondu na rozšírenie verejného osvetlenia – ul. Pod Paračkou vo výške
15.950 €;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal
Švento)
h) berie na vedomie
rozpočet Obce Likavka na roky 2023 a 2024;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal
Švento)
i) berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2022, k návrhu viacročného
rozpočtu obce na roky 2023 – 2024 a k návrhu programového rozpočtu.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal
Švento)
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K bodu č. 7: Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.11.2021 do
01.12.2021
Predkladateľ: Mgr. Janka Pavlíková – hlavná kontrolórka obce podala v správe informácie
o kontrolovanom subjekte – Obecný úrad Likavka, kde bola za sledované obdobie vykonaná
jedna kontrola v súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2021:
Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách za
obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020.
Opis zistených nedostatkov: starosta obce neprijal v lehote určenej hlavným kontrolórom
opatrenia na nápravu zistených nedostatkov uvedených v správach z kontrol za rok 2020
a neodstránil príčiny ich vzniku a nepredložil hlavnému kontrolórovi v určenej lehote písomný
zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin
ich vzniku, čím porušil ustanovenie § 21 ods. 3 písm. d), e) a g) zákona č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Starosta obce poďakoval hlavnej kontrolórke obce a doplnil, že zoznam splnených opatrení jej
síce ešte nepredložil ale tento zoznam je už spracovaný. Starosta obce otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 305/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 01.11.2021 do 01.12.2021.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal
Švento)
K bodu č. 8: Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022
Predkladateľ: Mgr. Janka Pavlíková – hlavná kontrolórka obce v súlade s ustanovením § 18f
ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
predložila Obecnému zastupiteľstvu Obce Likavka Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2022:
1. Kontrola použitia a vyúčtovania finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté z rozpočtu
obce na záujmové vzdelávanie v roku 2020.
2. Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021.
3. Kontrola čerpania výdavkov vybraného programu výdavkovej časti rozpočtu za rok 2021.
4. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2021 na Obecnom úrade v Likavke.
5. Kontrola vykonávaná z vlastného podnetu za základe poznatkov, o ktorých sa hlavný
kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.
6. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
7. Kontrola na požiadanie obecného zastupiteľstva.
- Ostatné úlohy, ktoré hlavnému kontrolórovi obce zo zákona vyplývajú.
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 bol zverejnený na
úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 24.11.2021.
Starosta obce poďakoval hlavnej kontrolórke obce a otvoril diskusiu..
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 306/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal
Švento)
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K bodu č. 9: Návrh Plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Likavka na rok 2022
Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom plán zasadnutí obecného
zastupiteľstva, kde uviedol, že na rok 2022 je naplánovaných sedem zasadnutí s tým, že jedno
zasadnutie bude slávnostné - ustanovujúce, v súvislosti s výsledkami komunálnych volieb
v roku 2022.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 307/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Likavka na rok 2022.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal
Švento)
K bodu č. 10: Informácie starostu obce
Predkladateľ: starosta obce uviedol, že zoznam všetkých informácií za uplynulé obdobie,
poskytol poslancom písomne (príloha zápisnice) a tieto ešte doplnil o nasledovné:
- Na základe žiadosti na riešenie havarijného stavu šatní v budove ZŠ s MŠ Likavka boli Obci
Likavka schválené a už aj poslané na účet finančné prostriedky vo výške 100.000 €.
Momentálne prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa prác, ktoré budú pozostávať
z rekonštrukcie podlahy, verejného osvetlenia, elektrických rozvodov, úpravy stierok
a maľovania priestorov šatní ZŠ. Práce sa budú realizovať počas zimných prázdnin.
- Pripravuje sa podanie žiadosti na riešenie havarijného stavu – opláštenie telocvične, čím sa
myslí výmena okien a zateplenie.
- Dňa 13.12.2021 sa konalo stretnutie s p. Dubovcom a jeho právnym zástupcom, ktorý
predložil myšlienku vybudovania chodníka od obchodu CBA Verex po poštu, v súvislosti
so zabezpečením bezpečnosti pred ich rodinným domom.
- V obci Ivachnová a Bešeňová prebehla v sobotu 11.12.2021 vakcinácia obyvateľov
z Dolného Liptova, ktorá bola podporená prítomnosťou viacerých politických
predstaviteľov a starostov obcí.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 308/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
informácie starostu obce.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal
Švento)
K bodu č. 11: Interpelácie poslancov
Poslanec Adrián Solár predložil interpeláciu v nasledovnom znení:
„Žiadam starostu obce o vysvetlenie, prečo ulica Hollého – hlavá cesta nebola odhrnutá
zakúpeným novým traktorom, ale bola ručne odhrnutá nasledujúci deň zamestnancami obce.“
Starosta obce uviedol, že odpovie oficiálne aj písomne a dodal, že ulica J. Hollého nebola
odhrnutá zakúpeným traktorom, nakoľko je táto ulica úzka a bude musieť byť odhŕňaná ručne
alebo frézou.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 309/2021 – 8
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Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
interpeláciu poslanca OZ.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal
Švento)
K bodu č. 12: Rôzne (Návrh na udelenie Ceny obce Likavka)
Predkladateľ: starosta obce v zmysle Štatútu obce Likavka a po prerokovaní v Sociálnej komisii
pri OZ poprosil poslanca Ing. Renáta Halušku, PhD. – predsedu sociálnej komisie, aby predložil
obecnému zastupiteľstvu návrhy na udelenie Ceny obce Likavka pre vybraných obyvateľov
obce Likavka.
Poslanec Ing. Renát Haluška, PhD. predstavil návrhy na udelenie Ceny obce Likavka pre
nasledovných obyvateľov našej obce:
1. Pavol Mucha - za darcovstvo krvi – viac ako 100 odberov,
2. Mgr. Janka Pavlíková – za čin darcovstva pri záchrane života,
3. Anne Slašťanovej – za celoživotný prínos v oblasti chrámovej hudby a spevu.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 310/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) prerokovalo
návrh poslanca obecného zastupiteľstva na udelenie Ceny obce Likavka pre p. Pavla Muchu,
Mgr. Janku Pavlíkovú, p. Annu Slašťanovú;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal
Švento)
b) schvaľuje
udelenie Ceny obce Likavka p. Pavlovi Muchovi za získanie Medaily prof. MUDr. Jána
Kňazovického za darcovstvo krvi;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal
Švento)
c) schvaľuje
udelenie Ceny obce Likavka Mgr. Janke Pavlíkovej za humánny čin darcovstva pri záchrane
života;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal
Švento)
d) schvaľuje
udelenie Ceny obce Likavka p. Anne Slašťanovej za celoživotný prínos a osobnostný vklad do
oblasti chrámovej hudby a spevu, za neoceniteľné duchovné povznášanie obyvateľov obce ku
Kráse a za dlhoročnú obetavú službu pri liturgických sláveniach v Likavke.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal
Švento)
K bodu č. 12: Rôzne
Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom žiadosť JUDr. Lenky
Zábojníkovej o posúdenie odpredaja nehnuteľného majetku obce Likavka. Starosta obce
navrhol predmetnú žiadosť riešiť na nasledujúcom zasadnutí OZ v roku 2022, nakoľko
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predmetné pozemky sa nachádzajú v ochrannom pásme vodného toku, prípadne sú zaradené
ako vodné plochy, na čo sa viažu zákonné obmedzenia. Momentálne sa čaká na písomné
stanovisko zo Správy povodia horného Váhu Ružomberok. Starosta obce navrhol prijať
uznesenie len vo forme prerokovania predloženej žiadosti a následne konať o veci ďalej.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanci obce sa po krátkej diskusii zhodli na tom, že sa počká na príslušné záväzné stanovisko
a potom sa prípadne môže rozhodovať o odpredaji.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 311/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
prerokovalo
žiadosť JUDr. Lenky Zábojníkovej o posúdenie odpredaja nehnuteľného majetku obce
Likavka.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal
Švento)
K bodu č. 12: Rôzne
Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom žiadosť p. Tatiany Ševčíkovej
o predbežné posúdenie možnosti odkúpenia obecného pozemku a otvoril diskusiu.
Diskusia:
P. Tatiana Ševčíková sa prihlásila o slovo.
Starosta obce vyzval poslancov hlasovať o umožnení vystúpiť prítomnej p. Ševčíkovej.
Hlasovanie: 9-0-0. Starosta obce dal slovo p. Tatiane Ševčíkovej.
P. Tatiana Ševčíková poďakovala za udelenie slova a bližšie vysvetlila prítomným poslancom
dôvod jej žiadosti, ktorým je hlavne fakt, že pri kúpe nehnuteľnosti nebola oboznámená s tým,
že súčasné oplotenie jej pozemku čiastočne zasahuje aj do obecného pozemku. V prípade
posunutia plota na pôvodné miesto by sa pozemok podstatne zmenšil, čo by jej spôsobilo
značné komplikácie, ako napríklad problém s parkovaním auta, nutnosť odstránenia
existujúceho altánku a pod.
Starosta obce poďakoval p. Ševčíkovej a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanci sa po krátkej diskusii zhodli na schválení odpredaja uvedenej časti obecného pozemku,
nakoľko existujúce oplotenie je v aktuálnej podobe už dlhé roky, nie je s tým problém a jeho
posunutie na pôvodné miesto by bolo pre obec bezvýznamné.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 312/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) prerokovalo
žiadosť p. Tatiany Ševčíkovej o predbežné posúdenie možnosti odkúpenia obecného pozemku;
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal
Švento)
b) schvaľuje
možnosť odkúpenia pozemku pre p. Tatianu Ševčíkovú.
Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal
Švento)
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K bodu č. 12: Rôzne
Starosta obce informoval prítomných poslancov o havarijnom stave plynového variča
v školskej kuchyni. Cenová ponuka na nový varič je vo výške 2.382 € bez DPH a opýtal sa
poslancov, či súhlasia, aby sa táto položka zakomponovala do úpravy rozpočtu.
Poslanec Adrián Solár sa opýtal, či škola nedisponuje fondom na opravy.
Starosta obce odpovedal, že obec prispieva škole na takéto opravy.
Poslanci obce sa zhodli na tom, že táto problematika sa bude prejednávať na najbližšom
rokovaní OZ v roku 2022.
Starosta obce vyzval poslancov, aby predložili svoje návrhy a podnety.
Poslanec Igor Marton sa opýtal, ako sa ide riešiť problém s nepovoleným parkovaním áut
v uliciach obce. Pre doplnenie uviedol, že kvôli týmto nezodpovedným občanom, ktorí nechcú
parkovať svoje autá vo vlastných dvoroch nastávajú komplikácie pri prejazde väčších áut ako
sú napríklad smetiari, hasiči, či zimná údržba.
Starosta obce odpovedal, že v tomto prípade už pomôže pravdepodobne len zavolanie polície.
Poslanec Adrián Solár uviedol príklad s ulicou J. Hollého, kde sa už dávnejšie konala policajná
razia a každý, kto parkoval na ulici dostal pokutu. Odvtedy sa problém s parkovaním na tejto
ulici radikálne zlepšil.
Poslanec Jozef Nemček upozornil na problém s hromadením vody v čase dažďov na konci
Moyzesovej ulice, ktorá nebola pri asfaltovaní vyriešená.
Starosta obce odpovedal, že voda sa bude musieť odraziť na druhú stranu cesty dodatočne.
Poslanec Marián Mliečko upozornil na zlý stav mosta pri vstupe do PD Likavka.
Starosta obce odpovedal, že most patrí družstvu a obec na túto skutočnosť viac krát upozornila
majiteľa družstva.
Starosta ďalej upozornil poslancov na termíny dvoch plánovaných stretnutí - stretnutie
s majiteľom PD Likavka ohľadom žiadosti o odpredaj obecných pozemkov a stretnutie
s obyvateľmi ulice J. Hollého vo veci spevnenia cestného telesa a prejednania nájomných
zmlúv.
Poslanci viedli krátku k diskusiu k obsahu plánovaných stretnutí.
Poslanec Adrián Solár sa opýtal starostu obce, ako bola odintepretovaná jeho sťažnosť ohľadom
odhŕňania snehu, keď potom na sociálnej sieti vznikol kontroverzný príspevok.
Starosta obce odpovedal, že sťažnosť bola odinterpretovaná bez menovania konkrétnej osoby,
od ktorej vzišiel podnet.
Poslanec Adrián Solár uviedol, že ho mrzí, že je zakúpená nová technika na odhŕňanie snehu,
ktorá sa nevyužíva.
Starosta obce odpovedal, že technika sa využíva, ale na niektoré miesta, ako napríklad chodníky
na ulici J. Hollého sa nedá využiť, nakoľko sú priúzke a odhŕňanie sa rieši ručne alebo frézou.
Poslanec Jozef Peniak pochválil kvalitnú prácu odhŕňačov snehu.
Poslanec Adrián Solár sa opýtal, či je vyriešené zastupovanie pracovníkov odhŕňajúcich sneh.
Starosta obce odpovedal, že traktoristi sú traja, ktorí sa navzájom môžu zastupovať.
Poslanec Adrián Solár navrhol auto značky MAN vybaviť majákmi.
Starosta obce súhlasil s predloženým návrhom.
Poslanec Adrián Solár navrhol dať vybudovať dopravné ostrovčeky na začiatku a na konci
dediny, ktoré by mali spôsobiť zníženie rýchlosti prechádzajúcich áut.
Poslanec Marián Mliečko upozornil na potrebu vyrovnania poklopov kanálov na úroveň
vozovky na ceste I/59.
Návrh uznesenia predložil MVDr. Vladimír Hatala.
Uznesenie č. 313/2021 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
diskusné príspevky.

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Likavke dňa 14.12.2021
Overovatelia: Marián Mliečko, Adrián Solár
Strana 11 z 17

Hlasovanie: 9-0-0 (za: Ing. Renát Haluška, PhD., MVDr. Vladimír Hatala, p. Daniel Krížo, p.
Igor Marton, p. Marián Mliečko, p. Jozef Nemček, p. Jozef Peniak, p. Adrián Solár, Ing. Michal
Švento)
K bodu č. 13: Záver
Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 19:04 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Zapísala: Mgr. Mária Slašťanová, v. r.

Marián M l i e č k o, v. r.
overovateľ

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

Adrián S o l á r, v. r.
overovateľ
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Prezenčná listina poslancov na zasadnutí OZ v Likavke

Priezvisko, meno, titul

Dátum: 14.12.2021

Haluška Renát, Ing., PhD.

/

Hatala Vladimír, MVDr.

/

Krížo Daniel

/

Marton Igor

/

Mliečko Marián

/

Nemček Jozef

/

Peniak Jozef

/

Solár Adrián

/

Švento Michal, Ing.

/

prítomný: /
ospravedlnený: -
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Informácie starostu obce 14.12.2021
Stručná bilancia významných aktivít:
18.11. – pracovný míting ohľadom upresnenia podmienok pre podanie žiadosti o NFP na
rekonštrukciu chodníkov na MAS Dolný Liptov
22.11. – valné zhromaždenie Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s. bez účasti akcionárov
– schválený investičný plán na rok 2022, v ktorom sú vyčlenené prostriedky na vypracovanie
projektovej dokumentácie na rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej siete pre IBV Strelnica.
22.11. – pracovné stretnutie v advokátskej kancelárii URBÁNI & PARTNERS v Banskej
Bystrici ohľadom tvorby VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a VZN
o odpadoch
22.11. – pracovná cesta so starostami obcí V. Dubová a L. Revúce na stretnutie predstaviteľov
samospráv dotknutých navrhovanými zmenami v systéme chránených území európskeho
významu s predstaviteľmi lesníckych a poľovníckych združení SR v Banskej Belej.
Výsledkom stretnutia bolo určenie legislatívnych postupov pre predstaviteľov samospráv
v procese legislatívneho konania príslušných zákonov expertnou skupinou.
24.11. – zasadnutie kultúrnej komisie – príprava podujatia Príchod Mikuláš a do obce Likavka
27.11. – zasadnutie expertnej komisie z radov poslancov a zamestnancov obce k zavedeniu
množstvového zberu odpadov od 1.1.2022
5.12. – Podujatie Príchod Mikuláša do obce Likavka – roznášanie balíkov do domácností deťom
s trvalým pobytom v obci Likavka, klientom zariadení sociálnych služieb a deťom z detského
domova + online prenos kultúrneho programu s Mikulášom a jeho pomocníkmi
Zadania a projektové aktivity:
Vypracovanie Návrhu VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne
odpady, Návrhu VZN o odpadoch, Návrhu VZN Obce Likavka o určení výšky
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v
materskej škole a na činnosť školských zariadení a Návrhu VZN Obce Likavka o určení
výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka
školy a školského zariadenia, zriadených na území obce pre rok 2021
Spracovanie podkladov a grafického návrhu pre obecný kalendár na rok 2022
V dvojtýždenníku Spoločník bol zverejnený profil obce Likavka
Obec vydala druhé číslo občasníka Likavan
Obec podala vyúčtovanie finančných prostriedkov z grantu VÚC na obstaranie
a montáž 4 workoutových prvkov na ihrisku pri hasičskej zbrojnici
Stavebný úrad Ružomberok začal stavebné konanie na nadstavbu bytového
domu na ulici J. Bellu a územné konanie na stavebné úpravy budúceho bytového domu
na ulici J. Bellu.
Obec podpísala dodatok ku zmluve o zneškodňovaní odpadov so zberovou
spoločnosťou OZO, a.s., v ktorej je zakotvené zvýšenie poplatku za uskladnenie
zmesového komunálneho odpadu na skládku z 35 na 38 €/t.
Uskutočnila sa aukcia na zákazku: dodávka el. energie pre obec Likavka na r.
2022 a 2023. Úspešný uchádzač spoločnosť energie2, a.s. ponúkla cenu, ktorá je viac
ako o 100% vyššia ako tohtoročná. Starosta obce vyvolal rokovanie so súčasným
dodávateľom, ktorý nedokázal garantovať ani sumu ponúknutú víťazom aukcie.
S prihliadnutím na pohyb cien na burze obec uzatvorila s touto spoločnosťou zmluvu
o dodávke el. energie.
Aktivity v obci:
- Na detskom ihrisku pri hasičskej zbrojnici zrealizované práce na osvetlení ihriska osadenie stĺpov a realizácia elektrickej prípojky
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Vyčistenie dažďového žľabu na ulici S. Nemčeka a pri škvarovom ihrisku
Oprava nábehu chodníka v trojuholníku v križovatke pri novinovom stánku
Osadenie kolotoča v oddychovej zóne pri Pamätnom háji na Kramariskách –
projekt podporený spoločnosťou Tesco v rámci grantovej schémy „Vy rozhodujete, my
pomáhame“ a spolufinancovaný Klubom amatérskej cyklistiky Ružomberok.
Dodávateľsky boli pri detskom ihrisku pri hasičskej zbrojnici inštalované 4
workoutové prvky – aktivita podporená sumou 1100 € zo zdrojov VÚC Žilina.
Zhotovenie chodníka popri obecnom úrade pozdĺž štátnej cesty III. triedy pre
bezpečný pohyb chodcov a oprava prepadnutej dlažby pred vchodom do obecného
úradu
Osadenie a výzdoba vianočných stromčekov pred obecným úradom, kostolom
a kultúrnym domom.
Dodávateľsky bolo realizované odvodnenie a asfaltovanie ul. Moyzesa.
Pravidelné a opakované činnosti: zvoz zeleného odpadu z domácností, súčinnosť
pri odvoze kuchynského odpadu, zametanie ciest, parkovísk a chodníkov, štiepkovanie
konárov, starostlivosť o kontajnery s kuchynským odpadom, zimná údržba ciest,
chodníkov, mostov, lávok, parkovísk.
Diaľnica: práce sa realizujú podľa harmonogramu prác. Pokračuje sa v prácach na hrubých
terénnych úpravách pre západný portál tunela Čebrať – mali by trvať do konca roka,
sekundárnom ostení v tuneli Čebrať, na stabilitných opatreniach časť A - svah severne od hradu
Likava a na pokládke konštrukčných vrstiev vozoviek na mostných objektoch aj cestných
úsekoch D1.
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