OBEC LIKAVKA
Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke
dňa 27.08.2019
Starosta obce
Hlavný kontrolór obce

Ing. Marián Javorka
Mgr. Janka Pavlíková

Prítomní poslanci OZ: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček,
Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento
Ospravedlnení: Ing. Edita Homolová, Marián Mliečko
Prizvaná: Mgr. Mária Slašťanová – ref. OcÚ, Mgr. Ľuboš Birtus
Návrh programu rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
2. Zmluva o nájme nebytových priestorov v Základnej škole, Sládkovičova 10,
Ružomberok
3. Návrh účasti Obce Likavka v obchodnej verejnej súťaži na predaj nehnuteľného
majetku v k. ú. Likavka vyhlásenej štátnym podnikom LESY SR, Banská Bystrica
4. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2019
5. Informácie starostu obce
6. Záver
K bodu č. 1: Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Marián Javorka. Privítal
prítomných a konštatoval, že rokovanie OZ v 8. volebnom období bolo zvolané v zmysle §
13 odst. 4/ písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov, je uznášania schopné, nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu programu rokovania obecného
zastupiteľstva. Hlasovanie: 7-0-0. Starosta obce vyzval poslancov na predloženie
doplňujúceho alebo pozmeňujúceho návrhu k programu rokovaniu obecného zastupiteľstva.
Poslanci nepredložili žiadne návrhy.
Starosta obce navrhol Ing. Michala Šventa za predsedu návrhovej komisie, p. Adriána Solára
a p. Jozefa Peniaka za členov návrhovej komisie. Starosta obce otvoril diskusiu
k predloženému návrhu. Bez diskusie. Hlasovanie: 7-0-0.
Starosta obce určil za zapisovateľku Mgr. Máriu Slašťanovú – ref. OcÚ. Za overovateľov
zápisnice určil poslancov p. Igora Martona a p. Jozefa Nemčeka.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento
Uznesenie č. 67/2019 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke.
Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček,
Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
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b) volí
Ing. Michala Šventa za predsedu návrhovej komisie,
p. Adriána Solára a p. Jozefa Peniaka za členov návrhovej komisie.
Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček,
Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
c) berie na vedomie
určenie zapisovateľky Mgr. Márie Slašťanovej,
a overovateľov zápisnice p. Igora Martona a p. Jozefa Nemčeka.
Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček,
Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 2: Zmluva o nájme nebytových priestorov v Základnej škole, Sládkovičova 10,
Ružomberok
Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným predloženú zmluvu o otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Igor Marton sa opýtal, či sa uvádzaná doba nájmu predpokladá až do konca mesiaca
december.
Starosta obce odpovedal, že zmluva je pre istotu nastavená na dlhšie obdobie, pričom
v prípade skoršieho ukončenia prác sa dá zmluva vypovedať.
Poslanec Igor Marton sa ďalej opýtal, či je projektová dokumentácia zmeny stavby pred
dokončením už schválená.
Starosta obce odpovedal, že zmenu stavby riešili už na riadiaci orgán dávnejšie podané
žiadosti o zmenu, stavebné konanie je započaté a posledná žiadosť o zmenu, ktorá rieši všetky
realizačné detaily a zmeny bude podaná čo najskôr. Práce na dispozičných zmenách škôlky
môžu začať.
Poslanec Jozef Peniak sa opýtal na odhadovanú celkovú sumu predmetného nájmu.
Starosta obce uviedol, že táto suma pozostáva z fixných sadzieb (energie a nájom za užívanú
plochu) a z prevádzkových nákladov, ktoré sa budú odvíjať od reálneho počtu detí, ktoré budú
danú škôlku navštevovať.
Poslanec Adrián Solár upozornil, že v zmluve nie je uvedené, za aké obdobie predstavujú
prevádzkové náklady spojené s užívaním predmetu nájmu sumu 4,18 € na jedného žiaka.
Starosta obce odpovedal, že je to na obdobie jedného mesiaca a v zmluve sa táto informácia
doplní.
Starosta obce poprosil p. riaditeľa ZŠ s MŠ Likavka – Mgr. Ľuboša Birtusa, aby predstavil
prítomným ďalšiu náležitosť, ktorá sa predkladanej zmluvy dotýka, a to je zabezpečenie
stravovania.
Mgr. Ľuboš Birtus uviedol, že dňa 26.8.2019 sa zúčastnil jednania na Základnej škole,
Sládkovičova 10, Ružomberok ohľadom zabezpečenia stravy pre likavských škôlkarov.
Základná škola Sládkovičova 10, Ružomberok je ochotná túto stravu zabezpečiť v zmysle ich
predpisov, na základe čoho sa ku každej strave na jedného žiaka žiada 1,50 eur ako réžijný
poplatok. Mgr. Ľuboš Birtus ďalej doplnil, že na ďalšom stretnutí sa na základe toho, že ZŠ
s MŠ Likavka dodá do spomínanej základnej školy aj svoju pracovnú silu, ktorá bude platená
zo ZŠ s MŠ Likavka dohodlo, že Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok ustúpi od
pôvodnej sumy 1,50 eur, ktorú poníži na sumu 1,00 eur na jedno dieťa na jeden deň.
Ing. Michal Švento poznamenal, že ak chceme školskej jedálni zvýšiť rozpočet, malo by sa to
vykonať cez zmenu príslušného všeobecne záväzného nariadenia, v ktorom by sa odrážali
hodnoty z prvotného obdobia trvajúceho napr. jeden mesiac, aby dochádzku detí do danej
materskej školy odrážali relevantné čísla. Keďže najbližšom plánovanom rokovaní obecného
zastupiteľstva v septembri tieto dáta ešte nebudú, navrhol VZN schvaľovať až na ďalšom
rokovaní OZ v mesiaci november.
Mgr. Ľuboš Birtus ešte doplnil, že treba brať do úvahy aj ochotu Základnej školy,
Sládkovičova 10, Ružomberok, ktorá nám vyšla v ústrety.
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Ing. Michal Švento poznamenal, že suma 1,50 je bežná aj v iných školách a odráža reálne
náklady a doplnil že je potrebné dochádzku detí na začiatku školského roka odsledovať, aby
sa mohlo ďalej vychádzať zo zistených údajov.
Starosta obce uviedol, že VZN musí byť pred rokovaním OZ zverejnené 15 dní, po jeho
schválení takisto zverejnené 15 dní a až potom sa stáva platným. Je to mesačný proces a preto
VZN treba prijať čo najskôr.
Mgr. Ľuboš Birtus uviedol, že po jednom mesiaci sa dá vyhodnotiť, aký je reálny stav
financovania tejto záležitosti.
Poslanec Igor Marton sa opýtal, či sú aj nejaké iné možnosti.
Poslanci sa zhodli, že iné možnosti nie sú. Na najbližšom plánovanom rokovaní OZ sa bude
vedieť, aký je stav po dvoch týždňoch a zaujme sa k tomu stanovisko.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento
Uznesenie č. 68/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) prerokovalo
Zmluvu o nájme nebytových priestorov v Základnej škole, ul. Sládkovičova, Ružomberok.
Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček,
Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) súhlasí
s podpísaním Zmluvy o nájme nebytových priestorov v Základnej škole, ul. Sládkovičova,
Ružomberok, Obcou Likavka.
Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček,
Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 3: Návrh účasti Obce Likavka v obchodnej verejnej súťaži na predaj nehnuteľného
majetku v k. ú. Likavka vyhlásenej štátnym podnikom LESY SR, Banská Bystrica
Predkladateľ: starosta obce priblížil prítomným poslancom predložený Návrh a uviedol, že na
základe znaleckého posudku sa odvíja aj minimálna východisková cena za predmet súťaže –
302 565,50 eur. Starosta obce doplnil, že v prípade záujmu obce zúčastniť sa predmetnej
obchodnej verejnej súťaže, bude potrebné aj schváliť formu získania finančných prostriedkov,
nakoľko obec takouto sumou nedisponuje. Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Igor Marton sa vyjadril, že podporuje zámer zapojiť sa do obchodnej verejnej súťaže
ale podotkol, že cena sa mu zdá dosť vysoká a preto navrhuje sumu moc nenavyšovať,
maximálne do 305 000 eur.
Poslanec MVDr. Vladimír Hatala vyzdvihol význam lokality a v prípade úspechu v obchodnej
súťaži a následnom postavení bytov v tomto komplexe poznamenal, že nebude problém tieto
byty predať a preto požadovanú minimálnu cenu predmetu súťaže označil za veľmi dobrú.
Starosta obce tiež vyzdvihol pozitíva predmetnej lokality a upozornil na niektoré aspekty,
ktoré treba zvážiť.
Poslanec Ing. Michal Švento tiež vyjadril svoj súhlas s predmetným zámerom a sumu navrhol
navýšiť maximálne o 10 %.
Poslanec MVDr. Vladimír Hatala navrhol sumu navýšiť maximálne do 350 000 eur.
Poslanec Daniel Krížo tiež navrhol sumu navýšiť maximálne do 350 000 eur.
Poslanec Ing. Michal Švento sa po uvážení tiež priklonil k sume 350 000 eur.
Starosta obce doplnil informáciu že v pekárni
Poslanec Igor Marton stiahol svoj pôvodný návrh a tiež sa priklonil k sume 350 000 eur.
Poslanec Adrián Solár sa opýtal, či je úmysel stavbu zvaliť. V takom prípade by bola táto
cena za uvedený pozemok privysoká.
Starosta obce odpovedal, že stavba by ostala a stručne vysvetlil akým smerom by sa mohla
uberať dostavba bytov v danom komplexe.
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Poslanec Adrián Solár upozornil, aby sa bral do úvahy aj prípadný problém so susedmi,
ktorým by mohlo vadiť plánové postavenie bytov, aby tak nevznikol problém s kúpou
budovy, ktorá nebude mať žiadne využitie.
Poslanec MVDr. Vladimír Hatala navrhol ešte dohodnúť sa na fomre získania prostriedkov na
kúpu nehnuteľného majetku.
Poslanci sa zhodli, že to bude formou úveru.
Starosta obce dal hlasovať za určenie sumy vo výške 350 000 eur na podanie súťažného do
predmetnej obchodnej verejnej súťaže. Hlasovanie: 7-0-0.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento
Uznesenie č. 69/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) prerokovalo
návrh účasti Obce Likavka v obchodnej verejnej súťaži na predaj nehnuteľného majetku v k.
ú. Likavka, vyhlásenej štátnym podnikom LESY SR, Banská Bystrica.
Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček,
Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) schvaľuje
účasť Obce Likavka v obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej štátnym podnikom LESY SR,
Banská Bystrica, na predaj nehnuteľného majetku v k. ú. Likavka zapísaného na liste
vlastníctva č. 676 a to: stavby: administratívna budova súp. č. 1045 na pozemku KN-C parc.
č. 1278/1, administratívna budova č. 1083 na pozemku KN-C parc. č. 1279/3 a pozemky:
pozemok KN-C parc. č. 1278/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 193 m2, pozemok KNC parc. č. 1279/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2628 m2, pozemok KN-C parc. č.
1279/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m2, pozemok KN-C parc. č. 1279/3,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 316 m2, príslušenstvo (neevidované na LV) a to
drobné stavby: oplotenie areálu na parc. č. 1279/1, 1279/2 a vonkajšie úpravy: prípojka vody
L SO 01 na parc. č. 1279/1, prípojka vody k SO 02 na parc. č. 1279/1, kanalizácia na parc. č.
1279/1, prípojka plynu na parc. č. 1279/1, teplovodný kanál ÚK na parc. č. 1279/1, spevnené
plochy na parc. č. 1279/1.
Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček,
Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
c) schvaľuje
sumu maximálne 350 000 EUR na podanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže
vyhlásenej štátnym podnikom LESY SR, Banská Bystrica, na predaj nehnuteľného majetku
v k. ú. Likavka zapísaného na liste vlastníctva č. 676 a to: stavby: administratívna budova
súp. č. 1045 na pozemku KN-C parc. č. 1278/1, administratívna budova č. 1083 na pozemku
KN-C parc. č. 1279/3 a pozemky: pozemok KN-C parc. č. 1278/1, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 193 m2, pozemok KN-C parc. č. 1279/1 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 2628 m2, pozemok KN-C parc. č. 1279/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31
m2, pozemok KN-C parc. č. 1279/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 316 m2,
príslušenstvo (neevidované na LV) a to drobné stavby: oplotenie areálu na parc. č. 1279/1,
1279/2 a vonkajšie úpravy: prípojka vody L SO 01 na parc. č. 1279/1, prípojka vody k SO 02
na parc. č. 1279/1, kanalizácia na parc. č. 1279/1, prípojka plynu na parc. č. 1279/1,
teplovodný kanál ÚK na parc. č. 1279/1, spevnené plochy na parc. č. 1279/1.
Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček,
Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
d) schvaľuje
získanie finančných prostriedkov na kúpu nehnuteľného majetku v k. ú. Likavka
zapísaného na liste vlastníctva č. 676 a to: stavby: administratívna budova súp. č. 1045 na
pozemku KN-C parc. č. 1278/1, administratívna budova č. 1083 na pozemku KN-C parc. č.
1279/3 a pozemky: pozemok KN-C parc. č. 1278/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
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193 m2, pozemok KN-C parc. č. 1279/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2628 m2,
pozemok KN-C parc. č. 1279/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m2, pozemok KN-C
parc. č. 1279/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 316 m2, príslušenstvo (neevidované
na LV) a to drobné stavby: oplotenie areálu na parc. č. 1279/1, 1279/2 a vonkajšie úpravy:
prípojka vody L SO 01 na parc. č. 1279/1, prípojka vody k SO 02 na parc. č. 1279/1,
kanalizácia na parc. č. 1279/1, prípojka plynu na parc. č. 1279/1, teplovodný kanál ÚK na
parc. č. 1279/1, spevnené plochy na parc. č. 1279/1, formou bankového úveru, v prípade
úspešnej účasti Obce Likavka vo verejnej obchodnej súťaži.
Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček,
Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 4: Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2019
Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o zmenách rozpočtu obce na
rok 2019 vykonaných rozpočtovým opatreniami (RO) č. 9/2019 a č 10/2019 (príloha
zápisnice), ktoré boli vypracované na základe skutkového stavu a nevyhnutných potrieb obce.
Po stručnom priblížení jednotlivých opatrení starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Igor Marton uviedol, že podľa jeho mienky je to nekvalitne vypracovaný projekt.
Starosta vysvetlil že súčasná situácia sa odvíja na základe od limitného časového splnenia
výzvy, kedy nebol dostatok času na vypracovanie projektu v požadovanej kvalite.
Poslanec Adrián Solár vyslovil nespokojnosť s projektom, niektoré položky sa mu zdali
predražené a upozornil aj na neefektívnosť slnečných kolektorov v tomto konkrétnom
prípade, nakoľko sa v letnom období budú musieť zakrývať. Poslanec Adrián Solár ďalej
upozornil aj na potrebnú bezbariérovosť, s ktorou sa pri vstupe do školskej jedálne nepočítalo.
Starosta odpovedal že bezbariérové vstupy sa budú ešte dať dorobiť.
Poslanec Ing. Michal Švento dodal, že síce niektoré položky v predmetnom projekte ako
spomenul poslanec Solár sú nelogické, ale pri takýchto projektoch je dôležité hodnotenie, pri
ktorom je potrebné splniť energetické kritériá, ktoré sa dajú reálne dosiahnuť použitou
technológiou.
Poslanec Adrián Solár ešte pochválil výmenu obkladu v školskej jedálni, ktorý bol schválený
poslancami.
Mgr. Ľuboš Birtus poďakoval za podporu poslancov, vďaka ktorým má školská jedáleň
a kuchyňa iný ráz a vyššiu efektivitu. Ďalej doplnil, že výdaj obedov nebude možný v mesiaci
september a vysvetlil náležitosti a dôvody uvedenej situácie.
Poslanec Adrián Solár vyjadril nespokojnosť s firmou, ktorá ma na starosti rekonštrukciu
materskej školy a školskej jedálne, a zdôraznil hlavne pochybenie pri osádzaní okien, kvôli
ktorému nastalo 6 týždňové zastavenie prác. Výsledkom toho je časový sklz, ktorý
neumožňuje spomínané vydávanie obedov v mesiaci september.
Poslanec MVDr. Vladimír Hatala sa opýtal, či sa bude dať finančne vykompenzovať toto ich
pochybenie.
Mgr. Janka Pavlíková – hlavná kontrolórka obce upozornila, že v zmluve s predmetnou
firmou bola uvedená informácia o uhradení zádržného, ktoré uhradí zhotoviteľ
objednávateľovi pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti. Mgr. Pavlíková
uviedla, že toto zádržné nebolo obci uhradené.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 70/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) prerokovalo
zmenu rozpočtu obce na rok 2019, rozpočtovým opatrením č. 9/2019 a 10/2019.
Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček,
Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
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b) schvaľuje
zmenu rozpočtu obce na rok 2019, rozpočtovým opatrením č. 9/2019.
Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček,
Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
c) schvaľuje
zmenu rozpočtu obce na rok 2019, rozpočtovým opatrením č. 10/2019.
Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček,
Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 5: Informácie starostu obce
Starosta obce na začiatku priblížil prítomným aktuálne informácie ohľadom rezervného fondu
a následne pokračoval ostatnými informáciami:
Bilancia podujatí
28.6. – ukončenie školského roka
29.6. – brigáda na vypratanie MŠ – (zamestnanci obce a slušná účasť rodičov)
10.7. – stretnutie k riešeniu stavu cesty I/59 zasiahnutému výstavbou diaľnice – hlavné
požiadavky obce:
- vykonať opravu cesty zničenej používaním staveniskovej dopravy
- zintenzívniť údržbu
- bezodkladná úprava unížených kanalizačných poklopov
13.7. – memoriál R. Sliackeho (memoriál K. Brtku nebude) a členská schôdza OZ Meteníci
Likavka – zvolený nový štatutár
20.7. – prednáška v záhradkárskej osade Pod Čebraťom
25.7. – poslanecký prieskum prác v školskej jedálni
29.7. – zasadanie Rady MAS Dolný Liptov – návrh rozpočtu na r. 2020, rekapitulácia
harmonogramu výziev na čerpanie NFP, vyhodnotenie projektu Malý leader – všetky podané
projekty boli podporené v priemere sumou 300 €
1.-4.8. – 40. ročník Okolo Liptova – cena starostu obce R. Fajta a J. Javorka st.
5.8. – osobne odkonzultovaný návrh rozdeľovacieho plánu JPÚ Paračka a zapracované
požiadavky obce
7.8. – hovor s ľudom Paračka – rekonštrukcia miestnej komunikácie
12.8. – likavská mládež (MOOM) - úprava areálu amfiteátra, provizórneho WC
a prístupového chodníka
15.8. – podpis memoranda o vytvorení spoločnej platformy v Obci Likavka pre zvýšenie
kvality práce s mládežou a spoluprácu mládeže s vedením obce
19.8. – pohreb Ján Žingor
23.8. – premietanie mládežníci (MOOM)
Zadania:
- na vypracovanie revízií plynových kotlov, expanzomatov a rozvodov kúrenia vo
všetkých budovách obce
- odkanalizovanie ulice Paračka
- projekty dopravného značenia ul. Železničná a J. Hollého (križovatka ku škole)
- nacenenie opatrení po prívalových dažďoch
- doplnenie projektu rekonštrukcie miestnej komunikácie D. Kráľovenskej –
odvodnenie a dobudovanie asfaltového povrchu na prieluke medzi rodinnými domami
Kaliský - Šnauková
- projekt obnovy chodníkov od Seniresu po SAD – možnosť získať externé zdroje
financovania prostredníctvom MAS Dolný Liptov
Úspešná žiadosť OV SZPB na revitalizáciu pamätného hája Kramariská – 3.100 €
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Práce v obci:
- kosenie, hrabanie, odvoz trávy: od pekárne, Paračka, cintorín pomedzi hroby aj veľké
plochy, okolo cintorína, pamätný háj na Kramariskách,
- dokončovacie práce na vstupných dverách pod reštauráciou
- zbúranie komína, ktorý bol v havarijnom stave a oprava štítovej steny na budove
bývalého strediska (za poštou)
- vybetónovanie výtlkov na Paračke, Železničnej a Hviezdoslavovej ulici
- oprava uvoľneného štauplátu na hasičskej zbrojnici
- oprava a vyvložkovanie komína a strechy na stolárskej dielni
- úprava amfiteátra – kosenie, obnova lavičky ponad jarok, demontáž starej rozvodnej
skrine, odpílenie padnutého kandelábra
- čistenie obrubníkov v obci – chemický postrek aj mechanické odškrabanie
- obstrihanie živého plota pri obecnom úrade a okrasných drevín okolo domu smútku
- zametanie obce – traktor a metla
- natretie zábradlia na budove pošty
- pomocné práce na budove MŠ a ŠJ – obsekanie obkladov, osadenie zárubní, drobné
vysprávky,
- čistenie dažďových vpustí v obci
- oprava vodovodnej šachty, rozvodov, výmena ventilov a rozšírenie vodovodu na
cintoríne
- vybudovanie schodíkov na prístup k hrobom (zatiaľ dve polia – bez zábradlia)
- pravidelný odvoz odpadu zo zberného dvora
- vybudovanie a osadenie prístrešku na zadných vchod do obecného úradu
- dodávateľsky na žiadosť obce: zhotoviteľ D1 prehĺbil a prečistil potôčik poza rampu
za horárňami a odvodnenie cesty I/59 poza rodinné domy proti Hubertusu do potoka
- príprava vozidla LIAZ na STK
- dodávateľsky na žiadosť obce: Povodie Váhu vykonalo vyčistenie bočného ramena
Likavčianky od obecného úradu po lekáreň a odstránilo vyvrátenú vŕbu z potoka
poniže PD Likavka
Starosta obce upozornil prítomných poslancov na blížiacu sa akciu „Rozlúčka s prázdninami“,
ktorá sa bude konať dňa 31.8.2019 a ktorú obce finančne podporí z ušetrených prostriedkov
z nezorganizovaného podujatia „Deň detí“. Starosta obce ďalej upozornil aj na plánovanú
zmenu termínu rokovania OZ a doplnil informácie o dve pozvánky, ktoré boli adresované
obci, a to pozvanie na Dožinky do partnerskej obce Wilkowice a na Vinobranie do Bodonoša.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Jozef Peniak doplnil ešte niekoľko informácií ohľadom plánovanej cesty do
Bodonoša.
Poslanec Ing. Michal Švento upozornil na potrebu pokosenia areálu pri Kaplne Božského
srdca na Paračke.
Poslanec Adrián Solár na základe sťažností anonymného občana Likavka požiadal do
najbližšieho rokovania obecného zastupiteľstva priniesť všetky žiadosti o vydanie súhlasu na
výrub stromov v obci Likavka.
Starosta obce na základe podnetu od občana navrhol vyriešiť otázku vyasfaltovania poľnej
cesty pri rod. dome č. 73, ktorá vedie k novej výstavbe nad ulicou Paračka.
Poslanci sa zhodne vyjadrili, že nakoľko nie sú pod cestou vysporiadané všetky pozemky, na
vyasfaltovanie cesty nemôžu dať súhlas. Bude potrebné ošetriť danú problematiku z právnej
stránky. Situácia je však kritická, nakoľko dočasné riešenia pozostávajúce z vysypávania
terénu frézou sú hlavne v čase v dažďu absolútne nevyhovujúce. Bude potrebné daný zámer
naceniť a na základe toho sa budú môcť na ďalšom zasadnutí OZ vyjadriť.
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Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 71/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
informácie starostu obce.
Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček,
Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 72/2019-8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) mení
termín rokovania obecného zastupiteľstva plánovaný na 11. septembra 2019, schválený
uznesením č. 22/2018-8.
Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček,
Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) schvaľuje
termín rokovania obecného zastupiteľstva na 18. septembra 2019.
Hlasovanie: 7-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Jozef Nemček,
Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)

K bodu č. 6: Záver
Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 20:17 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Zapísala: Mgr. Mária Slašťanová, v. r.

Igor M a r t o n, v. r.
overovateľ

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

Jozef N e m č e k, v. r.
overovateľ
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Prezenčná listina poslancov na zasadnutí OZ v Likavke

Priezvisko, meno, titul

Dátum: 27.08.2019

Hatala Vladimír, MVDr .

/

Homolová Edita, Ing.

-

Krížo Daniel

/

Marton Igor

/

Mliečko Marián

-

Nemček Jozef

/

Peniak Jozef

/

Solár Adrián

/

Švento Michal, Ing.

/

prítomný: /
ospravedlnený: -
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