OBEC LIKAVKA
Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke
dňa 25.04.2018
Starosta obce
Hlavný kontrolór obce

Ing. Marián Javorka
Mgr. Janka Pavlíková

Prítomní poslanci OZ: Miroslav Brtko, Mgr. Peter Brtko, MVDr. Vladimír Hatala (od 16:50
hod.) , Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Michal Švento
Ospravedlnené poslankyne: Mária Mravcová, Ing. Daniela Pongráczová,
Prizvaná: Mgr. Mária Slašťanová – ref. OcÚ
Návrh programu rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie, určenie
zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva
2. Kontrola uznesení
3. „Petícia - Zastavme hazard“
4. Prevod obecného majetku
5. Správa komisie na ochranu verejného záujmu
6. Záverečný účet Obce Likavka za rok 2017
7. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2018
8. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.2.2018 do 1.4.2018
9. Informácie starostu obce
10. Interpelácie poslancov
11. Diskusia
12. Záver
K bodu č. 1: Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Marián Javorka. Privítal
prítomných a konštatoval, že rokovanie OZ v 7. volebnom období bolo riadne a včas 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 navrhol Mgr. Petra Brtka za predsedu návrhovej komisie,
Ing. Editu Homolovú a p. Daniela Kríža za členov návrhovej komisie. Starosta obce otvoril
diskusiu k predloženému návrhu. Bez diskusie. Hlasovanie: 6-0-0.
Za overovateľov zápisnice navrhol p. Miroslava Brtka a Ing. Michala Šventa. Starosta obce
otvoril diskusiu. Bez diskusie. Hlasovanie: 6-0-0.
Starosta obce navrhol za zapisovateľku Mgr. Máriu Slašťanovú – ref. OcÚ. Starosta obce
otvoril diskusiu k predloženému návrhu. Bez diskusie. Hlasovanie: 6-0-0.
Starosta obce oboznámil prítomných s doručeným listom od p. Šrankotu, predsedu petičného
výboru, ktorý žiadal vystúpiť k bodu č. 3. P. Šrankota sa nakoniec kvôli zahraničnej ceste
nemohol zúčastniť rokovania a týmto žiadal o stiahnutie bodu č. 3 z rokovania. Starosta
uviedol, že právo vystúpiť k bodu č. 3 má každý člen petičného výboru a keďže nik iný z nich
neprejavil záujem zúčastniť sa rokovania a zároveň by sa tým ani nezmenila podstata bodu č.
3, starosta zamietol žiadosť p. Šrankotu o stiahnutie bodu č. 3 z rokovania.
Starosta dal o predloženom návrhu hlasovať. Hlasovanie: 6-0-0.
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Starosta obce otvoril diskusiu k návrhu programu rokovania po schválenej zmene. Bez
diskusie. Hlasovanie: 6-0-0.
Návrhy uznesení predložil Mgr. Peter Brtko.
OZ prijalo uznesenie č. 272/2018-7 a). Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 272/2018-7 b). Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 272/2018-7 c). Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 2: Kontrola uznesení
Predkladateľ: Kontrolu uznesení vykonala hlavná kontrolórka obce a konštatovala, že od
začiatku nového volebného obdobia bolo doposiaľ prijatých 271 uznesení obecného
zastupiteľstva, z ktorých nevyplývajú žiadne nesplnené úlohy:
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil Mgr. Peter Brtko.
OZ prijalo uznesenie č. 273/2018-7. Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 3: „Petícia – Zastavme hazard“
Predkladateľ: Starosta obce oboznámil OZ s doručenými právnymi analýzami, ktoré
potvrdzujú predchádzajúce závery o neúčinnosti predmetnej petície.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
MVDr. Vladimír Hatala sa dostavil do rokovacej miestnosti o 16:50 hod.
Ing. Michal Švento vyjadril svoje stotožnenie sa s právnou analýzou z ktorej vychádza, že
petícii sa nedá vyhovieť a navrhol, že do budúcna bude potrebné skvalitniť analýzy zo strany
obce a vyhovieť tým občanom, ktorí v petícii vyjadrili svoj záporný postoj k prevádzke herní
v našej obci.
Mgr. Peter Brtko vyjadril podporu novej petícii a odporúča postupovať, ako bolo navrhnuté.
Súhlas s vytvorením novej petície vyjadrili aj ostatní poslanci v diskusii.
Starosta odpovedal že 912 podpisov od občanov, ktorí podpísali petíciu, bude obec brať ako
záväzok a v čom najkratšom čase sa vytvorí nový petičný výbor.
Návrhy uznesení predložil Mgr. Peter Brtko.
OZ prijalo uznesenie č. 274/2018-7 a). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 274/2018-7 b). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 274/2018-7 c). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Michal Švento)
K bodu č. 4: Prevod obecného majetku
Predkladateľ: Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou o prevod majetku obce
formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe ustanovenia § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, medzi
stranami:
Strana 1 : Katarína Dubovcová, nar. xxxxxxxx , bytom Ružomberok, ul. xxxxxxxxxxx
Strana 2 : Obec Likavka so sídlom Obecný úrad Likavka č. 815, 034 95, IČO 00315362, zast.
Ing. Marián Javorka, starosta obce,
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kde predmetom zámeny sú pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Likavka,
okres Ružomberok, tak ako sú zakreslené v GP č. 36672769-038/17 na oddelenie a určenie
vlastníckych práv k pozemkom 1961/2-3,1962/1-4,1963/1-4 zo dňa 21.3.2017, vyhotoveného
RGK, s.r.o., Ružomberok, IČO : 36 672 769, úradne overeným Okresným úradom
Ružomberok, katastrálnym odborom dňa 7.4.2017 pod č. 173/2017. Jedná sa o pozemky :
zo strany 1 : Kataríny Dubovcovej nar. xxxxxxxx, bytom Ružomberok, ul. xxxxxxxxxxx
- CKN pozemok parc.č. 1962/4, o výmere 78 m2 , druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, vytvorený z EKN pozemku parc. č. 3267/223, zapísaný na LV č. 4675 na Katarínu
Dubovcovú pod B-1 v spoluvlastníckom podiele 1/1, označený v GP ako diel č. 6
- CKN pozemok parc. č. 1963/3 o výmere 12 m2 , druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, vytvorený z EKN pozemku parc. č. 22/11, zapísaný na LV č. 4145 na Katarínu
Dubovcovú pod B-1 v spoluvlastníckom podiele 1/1, označený v GP ako diel č. 9
zo strany 2 : Obce Likavka so sídlom Obecný úrad Likavka č. 815, 034 95, IČO 00315362,
zast. Ing. Marián Javorka, starosta obce
- CKN pozemok parc.č. 1961/2 o výmere 18 m2 , druh pozemku záhrada, vytvorený z EKN
pozemku parc. č. 3264/222, zapísaný na LV č. 3259 pod B- 1 na Obec Likavka v
spoluvlastníckom podiele 1/1, označený v GP ako diel č.1
- CKN pozemok parc.č. 1963/1 o výmere 51 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
vytvorený z EKN pozemku parc. č. 3264/221, zapísaný na LV č. 3259 pod B-1 na Obec
Likavka v spoluvlastníckom podiele 1/1, v GP označený ako diel č. 7
- CKN pozemok parc. č. 1962/3 o výmere 19 m2 , druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, vytvorený z CKN pozemku parc. č. 1962/2, zapísaný na LV č 1167 pod B-1 na
Obec Likavka v spoluvlastníckom podiele 1/1 v GP označený ako diel č. 5,
s tým, že žiadna zo strán nemá nárok na žiadnu kompenzáciu z dôvodu rozdielu výmery
zamieňaných pozemkov o 2 m2 a s tým, že náklady vzniknuté vyhotovením zámennej zmluvy,
návrhu na vklad a správny poplatok z návrhu na vklad znášajú obe strany rovným dielom.
Starosta otvoril diskusiu.
Diskusia:
Ing. Švento za finančnú komisiu odporúčal prevod obecného majetku schváliť.
Návrhy uznesení predložil Mgr. Peter Brtko.
OZ prijalo uznesenie č. 275/2018-7 a). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 275/2018-7 b). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Michal Švento)
K bodu č. 4: Prevod obecného majetku
Predkladateľ: Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou p. Kataríny Dubovcovej,
bytom ul. xxxxxxxxx, 034 01 Ružomberok, o prenájom časti pozemku, ktorý je vo vlastníctve
obce, o výmere 86 m2, evidovaného na parcele EKN č. 6001/1, druh pozemku ostatné plochy,
katastrálne územie Likavka, zapísaného na LV č. 3259 vedenom Okresným úradom
Ružomberok, katastrálnym odborom, ako zámenu za prenájom pozemku, ktorý je vo
vlastníctve žiadateľky v podiele 1/1, 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.
Starosta otvoril diskusiu.
Diskusia:
P. Daniel Krížo sa opýtal, komu patrí pozemok ktorý žiada p. Dubovcová.
Starosta odpovedal že pozemok je súčasťou parcely EKN 6000/1, na ktorej leží štátna cesta
ktorá je v správe ciest ŽSK, ale vlastníkom parcely je obec Likavka.
P. Mliečko sa opýtal, ako by to vyzeralo v prípade zámeny.
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Starosta odpovedal, že v prípade zámeny pozemku, p. Dubovcová zamýšľa predmetná plochu
stavebne upraviť a umiestniť betónové kvetináče, ktoré by mali pomôcť zamedziť
nežiaducemu parkovaniu áut v tejto časti. Starosta zároveň označil toto riešenie ako nevhodné
a navrhol kompromisné riešenie bez využitia zámeny pozemkov. Vzniknutú problematiku
odporučil riešiť vodorovným značením, ktoré by malo zamedziť nežiaducemu parkovaniu áut
v tejto časti.
Poslanci sa spoločne súhlasne vyjadrili k starostovmu navrhovanému riešeniu, preferujúcemu
vodorovné značenie, ktoré by mohlo byť doplnené aj o zvislé dopravné značenie, označujúce
zákaz parkovania, čo je opodstatnené hlavne v zimnom období, kedy vodorovné značenie
zakryje sneh. Poslanci zároveň vyjadrili nesúhlas k osadeniu kvetináčov alebo iných prekážok
do cesty hlavne z hľadiska bezpečnosti a navrhujú požiadať kompetentné orgány v odbore
cestnej dopravy o stanovisko k požadovanému prenájmu.
Návrhy uznesení predložil Mgr. Peter Brtko.
OZ prijalo uznesenie č. 276/2018-7 a). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 276/2018-7 b). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Michal Švento)
K bodu č. 4: Prevod obecného majetku
Predkladateľ: Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou spoločnosti ENERGETIKA
Ružomberok, spol. s r.o., so sídlom ul. J. Kačku 37, 034 95 Likavka, o vyhradenie štyroch
parkovacích miest pre svojich zamestnancov a klientov na parkovisku pred budovou sídla
žiadateľa. Starosta obce zároveň doplnil, že na poslednom rokovaní OZ sa zastupiteľstvo
zaoberalo podobnou žiadosťou od Mgr. Sochu, ktorého žiadosť bola zamietnutá.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Ing. Edita Homolová sa vyjadrila, že napriek tomu, že sa predchádzajúca žiadosť zamietla ale
s ohľadom na to, že sa ozývajú ďalší nájomcovia, navrhuje zvolať s nimi rokovanie.
Mgr. Peter Brtko pripomenul, že táto situácia vznikla na základe toho, že sa spoplatnilo
parkovisko pri železničnej stanici a tým pádom sa prepĺňa spomínané parkovisko na ul. J.
Kačku. Mgr. Peter Brtko zároveň navrhol opýtať sa na názor znalcov z dopravného
inšpektorátu a začať riešiť vzniknutú situáciu systematicky.
Starosta obce uviedol, že sa informoval na mestskej polícii a na mestskom úrade v
Ružomberku ohľadom nákladov na zriadenie parkovacieho automatu a o možnosti prípadnej
súčinnosti mestskej polície pri kontrole nepovoleného parkovania.
Ing. Michal Švento sa ospravedlnil a opustil rokovaciu miestnosť v čase 17:35 hod.
Starosta obce ďalej uviedol, že pre potreby parkovania na ul. Kačkovej pred prevádzkami
Jednota a Energetika spol. s. r. o. bola vypracovaná analýza obsahujúca štyri varianty riešenia
daného problému, ktoré prítomným poslancom bližšie opísal.
Výsledkom všeobecnej diskusie poslancov bol návrh na vypracovanie projektu parkovania
vypracovaného odborne spôsobilou osobou, ktorý bude predložený na schválenie dopravnému
inšpektorátu a príslušnému správnemu orgánu. Poslanci ďalej odporúčajú obci rokovať
o nájme len s jedným subjektom a prenajať predmetnú lokalitu ako celok.
Návrhy uznesení predložil Mgr. Peter Brtko.
OZ prijalo uznesenie č. 277/2018-7 a). Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko)
OZ prijalo uznesenie č. 277/2018-7 b). Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko)
OZ prijalo uznesenie č. 277/2018-7 c). Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko)
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K bodu č. 4: Prevod obecného majetku
Predkladateľ: Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou p. Matúša Martona, bytom
034 95 Likavka č.xxx, o odkúpenie osobného motorového vozidla značky Volkswagen Multivan,
ŠPZ: RK – 555 BN, ktoré je vo vlastníctve obce Likavka. Starosta obce ďalej uviedol, že
technický stav predmetného vozidla z hľadiska bezpečnosti nevyhovuje a preto je potrebné ho
vyradiť. Starosta obce zároveň poznamenal, že znalecký posudok odhadujúci cenu vozidla bude
stáť 100 €.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Mgr. Peter Brtko bližšie popísal technický stav vozidla, ktoré bolo využívané v DHZ Likavka,
označil vozidlo ako nepoužiteľné a vyjadril súhlas s predajom vozidla, nakoľko náklady na
jeho opravu by boli vysoké.
P. Marián Mliečko sa opýtal, na čo sa vozidlo doteraz využívalo.
Mgr. Peter Brtko odpovedal, že vozidlo využívali hasiči na prepravu osôb a materiálu.
P. Miroslav Brtko vyjadril súhlas s odpredajom predmetného vozidla p. M. Martonovi
a navrhol ho predať za symbolickú cenu.
Poslanci stanovili symbolickú cenu vozidla 100 €.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu predajnej ceny vozidla v sume 100 €.
Hlasovanie: 6-0-0.
Návrhy uznesení predložil Mgr. Peter Brtko.
OZ prijalo uznesenie č. 278/2018-7 a). Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko)
OZ prijalo uznesenie č. 278/2018-7 b). Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko)
K bodu č. 5: Správa komisie na ochranu verejného záujmu
Predkladateľ: Mgr. Peter Brtko predložil správu Komisie pre ochranu verejného záujmu pri
výkone verejných funkcionárov Obce Likavka o tom, že starosta obce Ing. Marián Javorka
odovzdal doklady potvrdzujúce sumu príjmov, ktoré získal za predchádzajúci kalendárny rok
2017, v lehote stanovenej zákonom a na doporučenom tlačive v súlade s ústavným zákonom
NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil Mgr. Peter Brtko.
OZ prijalo uznesenie č. 279/2018-7 a). Hlasovanie: 6-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko)
K bodu č. 6: Záverečný účet Obce Likavka za rok 2017
Predkladateľ: starosta obce oboznámil prítomných so Záverečným účtom Obce Likavka za
rok 2017, ktorý bol zverejnený na webovom sídle obce a na úradnej tabuli od 9.4.2018 do
25.4.2018 a doplnil, že prílohou predloženého dokumentu je
- Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017
- Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Likavka k návrhu Záverečného účtu Obce
Likavka za rok 2017
- Hodnotenie programového rozpočtu na rok 2017 k 31.12.2017
Starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku obce Mgr. Janku Pavlíkovú, aby oboznámila
prítomných so stanoviskom hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Likavka za rok
2017.
Hlavná kontrolórka obce konštatovala, že návrh Záverečného účtu Obce Likavka za rok 2017
bol spracovaný a zverejnený v zmysle platnej legislatívy a riadna účtovná závierka
k 31.12.2017 bola overená audítorom. Ďalej hlavná kontrolórka uviedla, že niektoré zámery
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boli realizované, niektoré nie. Ďalej uviedla, že v obci je veľa obecných budov, ktoré nie sú
na obecnom pozemku, čím je potrebné sa v budúcnosti zaoberať.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Ing. Michal Švento sa dostavil do rokovacej miestnosti o 18:50 hod.
Ing. Michal Švento tlmočil poslancom stanovisko finančnej komisie k záverečnému účtu,
ktorá sa stotožňuje s jeho obsahom a závermi.
Starosta obce poďakoval za spracovanie záverečného účtu.
Návrhy uznesení predložil Mgr. Peter Brtko.
OZ prijalo uznesenie č. 280/2018-7 a). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 280/2018-7 b). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 280/2018-7 c). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 280/2018-7 d). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Michal Švento)
Starosta obce stručne opísal štruktúru rezervného fondu a oboznámil prítomných s tromi
navrhovanými a preddiskutovanými projektmi, ktoré zahŕňajú vybudovanie chodníka ku
škole, rekonštrukciu ul. Pod hradom a ul. D. Kráľovenskej a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Ing. Michal Švento poznamenal za všetkých poslancov, že so spomínanými projektmi sa
zhodujú ale v prvom rade je potrebné poznať finančné krytie, aby sa ďalej mohlo diskutovať
o schvaľovaní konkrétnych súm k jednotlivým projektom. Ing. Michal Švento navrhol na
spomínanú projektovú činnosť vyčleniť sumu 10.000 €.
MVDr. Vladimír Hatala sa opýtal, koľko stála projektová dokumentácia prvej časti ulice D.
Kráľovenskej.
Starosta obce odpovedal, že táto projektová dokumentácia stála 700 €.
Mgr. Peter Brtko uviedol, že spomínanú ulicu nemá zmysel riešiť na polovicu, ale v celku.
P. Marián Mliečko sa opýtal, v čom spočíva rekonštrukcia ul. D. Kráľovenskej.
Starosta obce odpovedal že rekonštrukcia zahŕňa potiahnutie chodníka po celej dĺžke ulice,
frézovanie, vybudovanie odvodňovacích žľabov a pod.
MVDr. Vladimír Hatala sa opýtal, po ktorej strane na tejto ulici pôjde chodník.
Starosta obce odpovedal, že zatiaľ sa plánuje pokračovať v chodníku na pravej strane a od
kaplnky smerom do mesta by mal chodník viesť po ľavej strane, ale v konečnom dôsledku sa
všetky záležitosti rekonštrukcie môžu prispôsobiť návrhu projektanta.
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu na vyčlenenie sumy 10.000 € na spomínanú
projektovú činnosť. Hlasovanie: 7-0-0.
Návrh uznesenia predložil Mgr. Peter Brtko.
OZ prijalo uznesenie č. 280/2018-7 e). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Michal Švento)
K bodu č. 7: Zmena rozpočtu obce na rok 2018
Predkladateľ: starosta obce uviedol, že rozpočtové opatrenia č. 4,5,6/2018 (príloha zápisnice)
sú podrobne rozpísané v dôvodovej správe k programu rokovania a otvoril diskusiu.
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Diskusia:
Ing. Michal Švento sa stotožňuje s navrhnutými rozpočtovými opatreniami a spolu aj
s finančnou komisiou ich navrhuje schváliť.
Hlavná kontrolórka vyjadrila svoj nesúhlas s navýšením výdavkov o 9.000 € v RO č. 6.
Ing. Michal Švento sa vyjadril k RO č. 6 s ktorým súhlasí a navrhuje, aby sa neznižovala
finančná úroveň kultúrnych akcií organizovaných obcou.
Starosta obce odporučil aby sa vytvoril organizačný štáb na organizovanie obecných
kultúrnych podujatí, ktorého prvoradou úlohou bude stanovovať rozpočet konkrétnych
podujatí.
Poslanci súhlasili so zachovaním doterajšej úrovne obecných kultúrnych podujatí a
s vytvorením organizačného štábu, ktorý bude musieť hospodárne zaobchádzať s pridelenými
financiami.
Poslanci ďalej diskutovali o predložených rozpočtových opatreniach, bez pripomienok.
Návrhy uznesení predložil Mgr. Peter Brtko
OZ prijalo uznesenie č. 281/2018-7 a). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 281/2018-7 b). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Michal Švento)
OZ prijalo uznesenie č. 281/2018-7 c). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Michal Švento)
K bodu č. 8: Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 1.2.2018 do 1.4.2018
Mgr. Janka Pavlíková, hlavná kontrolórka Obce Likavka podala v správe informácie o
kontrolovanom subjekte - Obecný úrad Likavka, kde bola kontrola zameraná na čerpanie
výdavkov na pohonné látky do motorových vozidiel vo vlastníctve Obce Likavka ako aj
výdavkov na pohonné látky do iných strojov a zariadení vo vlastníctve Obce Likavka v roku
2017. Hlavná kontrolórka obce uviedla že z uvedenej kontroly vyplývajú niektoré nedostatky,
ktoré vznikli nesprávnym zatriedením výdavkov.
Na základe zistených skutočností hlavná kontrolórka predložila návrhy opatrení na nápravu
zistených nedostatkov starostovi obce, ktorý v stanovenej lehote prijal opatrenia na
odstránenie nedostatkov. Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Mgr. Peter Brtko porovnal uvedené nedostatky s riešením podobnej situácie v DHZ Likavka
a podporil navrhované opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.
Návrh uznesenia predložil Mgr. Peter Brtko.
OZ prijalo uznesenie č. 282/2018-7. Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Michal Švento)
K bodu č. 9: Informácie starostu obce
Starosta obce v úvode oboznámil poslancov s požiadavkou na zmenu termínu nasledujúceho
rokovania OZ, ktorý bol plánovaný na 27. júna 2018 a schválený uznesením č. 253/2017-7,
a navrhol nový termín rokovania obecného zastupiteľstva na 20. júna 2018.
Návrhy uznesení predložil Mgr. Peter Brtko.
OZ prijalo uznesenie č. 283/2018-7 a). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Michal Švento)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Likavke dňa 25.04.2018
Overovatelia: Miroslav Brtko, Ing. Michal Švento
Strana 7 z 13

OZ prijalo uznesenie č. 283/2018-7 b). Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Michal Švento)
K bodu č. 9: Informácie starostu obce
Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z
programu Environmentálny fond, Oblasť J. Elektromobilita na nákup vozidla na elektrický
pohon a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanci sa súhlasne vyjadrili k predmetnej žiadosti s tým, že v prípade nevyhovujúcich
podmienok, najmä pri enormne vysokom spolufinancovaní zo strany obce, neodporúčajú
starostovi zmluvu podpísať.
Návrh uznesenia predložil Mgr. Peter Brtko.
OZ prijalo uznesenie č. 284/2018-7. Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Michal Švento)
Starosta ďalej oboznámil poslancov s nasledovnými informáciami:
- žiadosť o dotáciu na prístavbu hasičskej zbrojnice nebola podporená pre formálne chyby,
obec prepracovala túto žiadosť a podala ju opätovne v druhom kole výzvy Ministerstva
vnútra
- obecný úrad pracuje na podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie
zberného dvora v areáli Lesov SR, š.p. oproti pekárni, termín podania je 2.5.2018
- starosta obce pripravuje vystavenie objednávky na obstarávanie dodávateľa zemného
plynu na 2 roky, cena tejto služby je 1573,2 €, úspora na vysúťaženej cene bude podstatne
vyššia
- starosta obce informoval o žiadosti o ukončenie pracovného pomeru zamestnanca
Stavebného úradu Likavka
- starosta obce informoval poslancov o náraste prejavov vandalizmu v obci v areáli ZŠ
s MŠ Likavka a na verejnom osvetlení námestia pred obecným úradom. V predmetnej
veci zvolá zasadnutie príslušných komisií OZ a navrhne uzamykanie areálu ZŠ s MŠ
Likavka, osadenie fotopasce a vybudovanie oplotenia vo vandalizmom postihnutej časti
areálu školy
- spoločnosť ATM Point, s.r.o. prišla s iniciatívou umiestnenia bankomatu do priestorov
CBA Verex v Likavke s prevádzkou obmedzenou na otváracie hodiny tohto obchodného
zariadenia. S požiadavkou na umiestnenie bankomatu s 24 hodinovou prevádzkou oslovil
starosta obce vedenie Slovenskej sporiteľne, a.s.
- ohľadom požiadavky poslancov k preplneným kontajnerom na textil starosta obce mailom
oslovil zberovú spoločnosť - Pomocný anjel, n.o.
- starosta obce podal zadanie na vypracovanie geodetických podkladov k zámene
pozemkov medzi obcou a Slovenskou správou ciest, a.s.
- palivové karty na pohonné hmoty sú už aktívne a využívajú sa
- náhradná výsadba v areáli ZŠ je objednaná, tovar vyskladnený u dodávateľa, v najbližších
dňoch v spolupráci s likavským urbárom bude výsadba realizovaná
- verejné obstarávanie na konvektomat do školskej jedálne bolo ukončené, objednávka na
dodanie bola vystavená
- verejné obstarávanie na rozšírenie siete verejného osvetlenia na ulici Pod hradom je
v štádiu ukončenia, úspora oproti predpokladaným výdavkom je takmer 1300 €
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-

na základe anonymného udania bolo voči starostovi obce začaté vyšetrovanie
protikorupčnou jednotkou Národnej kriminálnej agentúry

Bilancia spoločenských podujatí:
- 13.3.2018 – zasadnutie rady Miestnej akčnej skupiny Dolný Liptov – MAS, ktorá je
pripravená na rozbehnutie projektovej činnosti, z ktorej bude môcť čerpať finančné
prostriedky obec Likavka ale i subjekty súkromného sektora pôsobiace na jej území
- 19.3.2018 – starosta obce poveril JUDr. Kantíkovú vymáhaním pohľadávky – dlhu na
nájomnom
- 22.3.2018 – rokovanie Ružomberského združenia mesta a obcí (RZMO) v Likavke –
riešila sa problematika výrubu drevín, stav cestnej infraštruktúry v správe ŽSK, RZMO
oslovilo JUDr. Kantíkovú na oficiálne práve poradenstvo
- 27.3.2018 – valné zhromaždenie MAS Dolný Liptov – schválenie nových členov
združenia, schválenie rozpočtu r. 2018, predstavenie stratégie čerpania fin. prostriedkov
na roky 2018-2019
- 3.4.2018 – slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov v jedálni ZŠ s MŠ Likavka
- 4.4.2018 – rokovanie so zástupcami Združenia Čebrať v súvislosti s poškodením
miestneho rozhlasu pri Hubertuse
- 6.4.2018 – oslavy oslobodenia obce
- 10.4.2018 – školenie na OcÚ Bešeňová: témy – ochrana osobných údajov, GDPR
a webové stránky obcí, zmeny v zákone o obecnom zriadení
- 14.4.2018 – ukážka jarného rezu ovocných drevín v areáli ZŠ s MŠ Likavka
- 15.4.2018 – 40. ročník Behu oslobodenia – v súvislosti so zmenou miesta konania
a bežeckých trás mu predchádzalo viacero stretnutí prípravného výboru. Starosta obce
poďakoval zainteresovaným poslancom OZ za pomoc pri organizovaní podujatia
a informoval poslancov o udelení ceny starostu obce Silvestrovi Brtkovi a čestných uznaní
Robertovi Fajtovi, Jozefovi Mlákovi a Ing. Petrovi Klačkovi za podiel na vzniku
a dlhoročnú prácu pri organizovaní Behu oslobodenia o putovný pohár obce Likavka a za
celoživotný prínos pri rozvoji športu v obci Likavka.
- 18.4.2018 – konalo sa druhé pracovné stretnutie k príprave Komunitného plánu sociálnych
služieb obce Likavka
- 19.4.2018 – pracovné stretnutie s Mgr. Žerebákovou ohľadom postupu pri vysporiadaní
vlastníckych vzťahov verejných priestranstiev
- 21.4.2018 – II. kolo žiackej ligy vo vzpieraní v telocvični ZŠ s MŠ Likavka
- 22.4.2018 – účasť na odpustovej slávnosti sv. Juraja
- 24.4.2018 – povodňové prehliadky na vodných tokoch v obci, začalo sa zároveň aj
vodoprávne konanie na úpravu koryta potoka Kopanica pri obecnom úrade
Bilancia aktivít:
- zamestnanci obce umiestnili tri pevne zabudované odpadkové koše na parkovacích
plochách na Strážniku a pri budove Seniresu
- na viacerých miestnych komunikáciách boli zamestnancami obce osadené nové, resp.
obnovené už existujúce dopravné značky
- zamestnanci obce v spolupráci s dodávateľskou firmou realizovali rozšírenie a spevnenie
krajnice ulice J. Mikuštiaka oproti pekárni a popri št. ceste na Liskovú v blízkosti
železničného priecestia
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z dôvodu lepšieho odvodnenia zamestnanci obce v spolupráci s dodávateľskou firmou
realizovali úpravu sklonu povrchu cesty na ulici Pod Paračkou (v jej slepej časti)
- zamestnanci obce a aktivujúci sa nezamestnaní poštiepkovali všetok drevený odpad, ktorý
sa nahromadil v jarných mesiacoch
- zamestnanci obce a aktivujúci sa nezamestnaní vyrobili a osadili odoberateľné
bezpečnostné zábradlie pri vstupe do uličky ku kostolu smerom od futbalového ihriska
Starosta obec otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanci diskutovali o podaných informáciách starostu.
Návrh uznesenia predložil Mgr. Peter Brtko.
OZ prijalo uznesenie č. 285/2018-7. Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Michal Švento)
-

K bodu č. 10: Interpelácie poslancov
Interpeláciu nepredložil nikto z prítomných poslancov.
K bodu č. 11: Diskusia
Mgr. Peter Brtko upozornil na dlhší čas odstavené auto na ceste I/59 v blízkosti domovu
dôchodcov.
Starosta obce uviedol, že tento problém už riešila polícia, ktorá sa však vie dopátrať len na
pôvodného majiteľa vozidla. Posledný vlastník sa nedá dopátrať a polícia v takomto prípade
nedokáže konať.
Mgr. Peter Brtko ďalej upozornil aj viacero výtlkov na spomínanej ceste pri budove
Grenstavu.
Starosta odpovedal, že upovedomí správcu komunikácie.
Mgr. Peter Brtko upozornil aj na vandalizmus a neporiadok pod Mníchom pri pekárni a na
zvýšenú koncentráciu osôb, ktorí spôsobujú hluk a rušia obyvateľov bývajúcich v blízkosti
tejto lokality.
Mgr. Peter Brtko ďalej upozornil aj na potrebu vykosenia kríkov na trávnatom ostrovčeku pri
križovatke na ulici J. Bellu.
P. Marián Mliečko upozornil na veľké množstvo áut pri budove Grenstavu.
Návrh uznesenia predložil Mgr. Peter Brtko.
OZ prijalo uznesenie č. 286/2018-7. Hlasovanie: 7-0-0 (za: Miroslav Brtko, Mgr. Peter
Brtko, MVDr. Vladimír Hatala, Ing. Edita Homolová, Daniel Krížo, Marián Mliečko, Ing.
Michal Švento)
K bodu č. 12: Záver
Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 20.46 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Zapísala: Mgr. Mária Slašťanová, v. r.

Ing. Michal Š v e n t o, v. r.
overovateľ

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

Miroslav B r t k o, v. r.
overovateľ
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Prezenčná listina poslancov na zasadnutí OZ v Likavke

Priezvisko, meno, titul

Dátum: 25.04.2018

Brtko Miroslav

/

Brtko Peter, Mgr.

/

Hatala Vladimír, MVDr.

/

Homolová Edita, Ing.

/

Krížo Daniel

/

Mliečko Marián

/

Mravcová Mária

-

Pongráczová Daniela, Ing.

-

Švento Michal, Ing.

/

prítomný: /
ospravedlnený: -
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