OBEC LIKAVKA
Zápisnica
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke
dňa 23.06.2020
Starosta obce
Hlavný kontrolór obce

Ing. Marián Javorka
Mgr. Janka Pavlíková

Prítomní poslanci OZ: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton (od 16:47 hod.),
Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento
Ospravedlnení poslanci: Ing. Edita Homolová
Prizvaná: Mgr. Mária Šlašťanová – ref. OcÚ
Návrh programu rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie, určenie
zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva
2. Informácia o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
3. Správa komisie na ochranu verejného záujmu
4. Podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku
5. Protest prokurátora proti VZN Obce Likavka č. 04/2016 zo dňa 4.11.2016
o niektorých podmienkach držania psov
6. Návrh VZN Obce Likavka o niektorých podmienkach držania psov
7. Návrh – Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Likavke
8. Návrh na Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Obce Likavka
9. Návrh – Záverečný účet Obce Likavka za rok 2019
10. Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2020
11. Dotácie z rozpočtu obce na rok 2020
12. Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od 3.2.2020 do 1.6.2020
13. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
14. Informácie starostu obce
15. Interpelácie poslancov
16. Rôzne
17. 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 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. Daniela Kríža a p. Jozefa Nemčeka.
Poslanec Igor Marton sa v čase 16:47 hod. dostavil do rokovacej miestnosti.
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Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu programu rokovania obecného
zastupiteľstva. Hlasovanie: 8-0-0. Starosta obce vyzval poslancov na predloženie
doplňujúceho alebo pozmeňujúceho návrhu k programu rokovaniu obecného zastupiteľstva.
Poslanci nepredložili žiadne návrhy.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 143/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) schvaľuje
program rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) volí
Ing. Michala Šventa za predsedu návrhovej komisie,
p. Adriána Solára a p. Jozefa Peniaka za členov návrhovej komisie;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
c) berie na vedomie
určenie zapisovateľky Mgr. Márie Slašťanovej,
a overovateľov zápisnice p. Daniela Kríža a p. Jozefa Nemčeka.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, 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 142 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. Podľa vyjadrenia starostu obce riešením uvedenej problematiky
poveril pracovníčku stavebného úradu, ktorá v danej veci spolupracuje so starostom obce.
V danej veci je potrebné zadať vypracovanie geometrického plánu.
Uznesenie č. 118/2019-8 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo schválilo finančný
príspevok vo výške 500 EUR do verejnej zbierky na výpomoc obyvateľom bytového domu
v Prešove po výbuchu plynového potrubia. Finančný príspevok doposiaľ nebol zaslaný na
verejnú zbierku. Verejná zbierka bola ukončená 31.01.2020. Z uvedeného dôvodu je
uznesenie bezpredmetné a je potrebné ho zrušiť.
Uznesenie č. 136/2020-8 – uvedeným uznesením obecné zastupiteľstvo schválilo v zmysle § 14
ods. 4 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Likavka upustenie od
vymáhania pohľadávky v celkovej hodnote 4.787,89,-€ a odpísanie pohľadávky z majetku obce.
Uvedená pohľadávka bola odpísaná z majetku obce dňom 06.05.2020.
Starosta obce poďakoval hlavnej kontrolórke obce a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Jozef Peniak sa opýtal ako sa pokračuje vo veci v súvislosti s p. Katarínou
Dubovocou.
Starosta obce odpovedal, že ťažiskovým bodom je vypracovanie geometrického plánu, ktorý
by mapoval stav v čase kúpy uvádzaných nehnuteľností v porovnaní so súčasným stavom.
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Plánuje sa pracovné stretnutie pracovníčky stavebného úradu, geodeta Ing. Jozefa Pniaka,
ktorý spracovával ROEP a geodeta, ktorý bude geometrický plán vypracovávať.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 144/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) berie na vedomie
informácie o plnení uznesení obecného zastupiteľstva;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) ruší
Uznesenie č. 118/2019 – 8 prijaté OZ dňa 11.12.2019, kde bol schválený finančný príspevok
do verejnej zbierky na výpomoc obyvateľom bytového domu v Prešove po výbuchu
plynového potrubia.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 3: Správa komisie na ochranu verejného záujmu
Predkladateľ: predseda komisie - poslanec Igor Marton uviedol, že zasadnutie Komisie na
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce sa konalo dňa 22.6.2020 za účasti
jej členov: p. Igor Marton – poverený predseda, p. Marián Mliečko a p. Jozef Peniak. Ing.
Edita Homolová bola ospravedlnená.
Komisia sa uzniesla na nasledovných uzneseniach:
Uznesenie č. 1/2020
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce
berie na vedomie
podané „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2019“
starostu obce Ing. Mariána Javorku, bez pripomienok. Hlasovanie: 3-0-0.
Uznesenie č. 2/2020
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce
splnomocňuje
predsedu komisie, aby oboznámil obecné zastupiteľstvo na najbližšom jeho rokovaní
s výsledkom dnešného rokovania. Hlasovanie: 3-0-0.
Uznesenie č. 3/2020
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce
poveruje
predsedu komisie doručiť Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov za rok 2019 starostu obce Ing. Mariána Javorku na Obecný úrad v Likavke
a zabezpečiť jeho zverejnenie na webovom sídle obce Likavka v rozsahu stanovenom
Ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. Hlasovanie: 3-0-0.
Predseda komisie - poslanec Igor Marton ďalej prečítal Správu komisie na ochranu verejného
záujmu:
Komisia na ochranu verejného záujmu na svojom zasadnutí dňa 22.6.2020 vzala na vedomie,
že verejný funkcionár Ing. Marián Javorka, starosta obce doručil Komisii na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce v zákonom stanovenom termíne
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2019 v súlade
s Ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov. Na základe predložených dokladov bolo zistené, že verejný
funkcionár Ing. Marián Javorka, starosta obce neporušil ustanovenia Ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2019 starostu obce
bude zverejnené na webovom sídle obce Likavka, v rozsahu stanovenom zákonom.
Starosta obce poďakoval predsedovi komisie za prednesenie správy a otvoril diskusiu.
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Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 1145/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
Správu komisie na ochranu verejného záujmu o plnení povinností verejných funkcionárov
v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 4: Podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku
Predkladateľ: starosta obce uviedol, že OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ vyhlásilo
výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLID-Q571-512-001 a
predmetom predkladanej žiadosti je realizácia projektu Rekonštrukcia chodníkov pri ceste
I/59 a pri ceste III/2228, ul. J. Kačku. Podrobné informácie sú uvedené v dôvodovej správe.
Vzhľadom na vysokú náročnosť schvaľovacieho procesu a následných procesov a okolností je
pravdepodobné, že realizácia projektu sa posunie aj do r. 2021. Z toho dôvodu je potrebné
predĺžiť platnosť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Likavka na roky 2016
– 2020 do 31.12.2021. Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Marián Mliečko upozornil na nevhodne vysadené stromčeky pri budove Seniresu,
ktoré budú v križovatke zacláňať vodičom áut vo výhľade.
Starosta obce uviedol, že tento problém už odkomunikoval a stromčeky budú odstránené.
Poslanec Adrián Solár sa opýtal, či sa to bude týkať aj mostu do Ružomberka.
Starosta obce odpovedal, že chodníky na mostných objektoch sú v správe správcu
komunikácie, to znamená, že nemôžu byť rekonštruované zo zdrojov pridelených obci.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 146/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) schvaľuje
podanie žiadosti o poskytnutie príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia chodníkov pri
ceste I/59 a pri ceste III/2228, ul. J. Kačku v rámci Výzvy na predkladanie žiadosti
o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-Q571-512-001, vyhlásenej OZ
„Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) schvaľuje
poskytnutie finančných prostriedkov na spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu
vo výške 2.781 EUR z rozpočtu obce Likavka;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
c) schvaľuje
predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Likavka na roky
2016 – 2020 do 31.12.2021, nakoľko sa nepodarilo naplniť plánované ciele a ukazovatele.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 5: Protest prokurátora proti VZN Obce Likavka č. 04/2016 zo dňa 04.11.2016
o niektorých podmienkach držania psov
Predkladateľ: starosta obce stručne informoval prítomných poslancov o doručenom proteste
prokurátora, ktorý upozorňoval na vypracovanie nového VZN, ktoré by eliminovalo zistené
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nedostatky. Návrh VZN bol vypracovaný a zverejnený na úradnej tabuli obce. Starosta obce
otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 147/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
vyhovuje
protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Ružomberok č. Pd 93/19/5508-2 zo dňa
20.11.2019 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Likavka č. 04/2016 o niektorých
podmienkach držania psov, ktoré bolo prijaté uznesením č. 149/2016-7 dňa 26.10.2016.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 6: Návrh VZN Obce Likavka o niektorých podmienkach držania psov
Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným predkladaný návrh VZN, ktorý súvisí
s predošlým bodom rokovania. Starosta obce zároveň navrhol z § 7 odstrániť časť vety,
v ktorej sa jednalo o to, aby aj členovia komisie na ochranu verejného poriadku vykonávali
kontrolu tohto VZN. Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento vyjadril svoj súhlas so starostovým návrhom.
Poslanec MVDr. Vladimír Hatala sa opýtal, či by sa mohol rozšíriť zákaz vstupu so psom aj
na areál kostola.
Starosta obce odpovedal, že sa to nedá zakomponovať do VZN, nakoľko sa nejedná o priestor
vo vlastníctve obce.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu úpravy VZN v § 7. Hlasovanie: 8-0-0.
Starosta obce ďalej upozornil na dva preklepy v texte návrhu VZN a upravil terminológiu.
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu upravenia textu. Hlasovanie: 8-0-0.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 148/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Likavka č. 2/2020 o niektorých podmienkach držania
psov.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 7: Návrh – Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Likavke
Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom návrh Knižničného
a výpožičného poriadku Obecnej knižnice v Likavke a otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 149/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
schvaľuje
Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Likavke.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 8: Návrh – Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Obce
Likavka
Predkladateľ: starosta obce na základe interpelácie p. poslanca Adriána Solára zo dňa
6.5.2020, v ktorej žiadal o doplnenie čl. 11 ods. 6 Rokovacieho poriadku Obecného
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zastupiteľstva Obce Likavka o vetu v znení „Zároveň sa zvukový záznam zo zasadnutia
obecného zastupiteľstva zverejní na webovom sídle obce ako príloha zápisnice“, predložil
Návrh – Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva Obce Likavka.
Starosta obce doplnil, že už dnešné rokovanie sa bude riadiť touto povinnosťou a otvoril
diskusiu.
Bez diskusie.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 150/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
schvaľuje
Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Obce Likavka.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 9: Návrh – Záverečný účet Obce Likavka za rok 2019
Predkladateľ: starosta obce predstavil prítomným poslancom návrh Záverečného účtu Obce
Likavka za rok 2019, ktorý bol zverejnený na webovom sídle obce na úradnej tabuli od
4.6.2020 do 23.6.2020. Súčasťou predloženého materiálu poslancom je aj Hodnotenie
programového rozpočtu za rok 2019, Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu
Záverečného účtu za rok 2019, Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky
a Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2019. Starosta
obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Jozef Peniak upozornil na formálnu chybu v texte.
Hlavná kontrolórka obce sa opýtala či aj urbár Likavka posiela dividendy, nakoľko má
vedomosť len o zasielaní dividend z urbáru z Martinčeka.
Starosta obce požiadal poslanca Igora Martona, aby na najbližšom zasadnutí výboru zistil
kritéria vyplácania dividend urbárskym spoločenstvom Likavka.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 151/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2019;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) berie na vedomie
správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
c) schvaľuje
Záverečný účet Obce Likavka a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
d) schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2019 na tvorbu rezervného fondu vo
výške 85.200,27 EUR.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 10: Zmena rozpočtu Obce Likavka na rok 2020
Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov o predložených rozpočtových
opatreniach č. 6/2020 a 8/2020 (príloha zápisnice), ktoré boli vypracované z dôvodov
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Likavke dňa 23.06.2020
Overovatelia: Daniel Krížo, Jozef Nemček
Strana 6 z 6

skutkového stavu a nevyhnutných potrieb obce a ktoré sú rozpísané v dôvodovej správe
k programu rokovania. Starosta obce bližšie špecifikoval niektoré položky v rámci
predložených rozpočtových opatrení, vysvetlil potrebu doplnenia systému vykurovania a
rozvodu tepla medzi kotolňou a budovami školy. Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Adrián Solár uviedol, že na kontrolných dňoch sa dohodlo, že položky potrebné na
doplnenie systému vykurovania a rozvodu tepla sa zakomponujú do žiadosti o riešenie
havarijného stavu kotolne ZŠ s MŠ Likavka.
Starosta obce odpovedal, že tak aj bolo vykonané, ale MŠVVaŠ SR podporilo túto žiadosť
nižšou čiastkou, z ktorej sa všetky potrebné technológie nedajú realizovať a preto je potrebné
tieto dofinancovať.
Poslanec Adrián Solár sa opýtal, či to bude mať vplyv na merania a reguláciu.
Starosta obce odpovedal, že návrh technológie vypracoval projektant v príslušnom odbore tak,
aby už jestvujúce merania a regulácia s dobudovanými prvkami tvorili logický technologický
celok.
Poslanci ďalej pokračovali v diskusii a pýtali sa na niektoré konkrétne nejasnosti ohľadom
riešenej problematiky vykurovania v budovách školy, ktoré starosta následne vysvetlil.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 152/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
a) prerokovalo
zmenu rozpočtu obce na rok 2020, rozpočtovým opatrením č. 6/2020, 8/2020;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
b) berie na vedomie
zmenu rozpočtu obce na rok 2020, rozpočtovým opatrením č. 6/2020;
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
c) schvaľuje
zmenu rozpočtu obce na rok 2020, rozpočtovým opatrením č. 8/2020.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 11: Dotácie z rozpočtu obce na rok 2020
Predkladateľ: starosta obce informoval prítomných poslancov, že v súvislosti s opatreniami
v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19, činnosť jednotlivých zložiek v obci bola
pozastavená na nevyhnutné obdobie. V dôsledku toho jednotliví žiadatelia o dotáciu
z rozpočtu obce na rok 2020 aktualizovali svoje požiadavky nasledovne: Obecný športový
klub Likavka mení požiadavku zo sumy 32.050 € na sumu 21.270 €, Dedinská folklórna
skupina Likavka mení požiadavku zo sumy 1.200 € na sumu 600 €, eRko-HKSD, Územie
Orava – Liptov bližšie okomentuje Matuš Šuľa, ktorý je tu prítomný, OZ Meteníci Likavka
mení požiadavku zo sumy 4.000 € na sumu 2.500 €, v nutnom prípade 2.000 € a ZO
Slovenský zväz záhradkárov Likavka mení požiadavku zo sumy 1.000 € na sumu 500 €.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Starosta obce dal slovo Matúšovi Šuľovi.
Matúš Šuľa uviedol, že pôvodnú požadovanú výšku dotácie v sume 2.500 € požadujú
zachovať, hoci bola činnosť eRka vplyvom obmedzení súvisiacimi s ochorením COVID-19
prakticky pozastavená. Matúš Šuľa predniesol plán aktivít na druhý polrok 2020, ktoré by
mali prebiehať v zhutnenej a obsiahlejšej verzii a vyjadril presvedčenie že tento plán aktivít sa
im podarí naplniť.
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Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že by bolo vhodné, keby eRko pripravilo plánovaný
rozpočet jednotlivých položiek a uviedol, že fotoapárat by medzi položkami nemal byť.
Matúš Šuľa podal bližšie informácie k jednotlivým položkám bez konkrétnejšej cenovej
špecifikácie.
Starosta obce poďakoval Matúšovi Šuľovi a uviedol, že poslanec Ing. Michal Švento mal na
mysli konkrétnejšiu cenovú kalkuláciu na jednotlivé akcie, hoci je pochopiteľné, že
v momentálnej situácii je potrebné aj improvizovať.
Matúš Šuľa doplnil, že suma môže byť ponížená o položku fotoaparátu.
Poslanec Marián Mliečko sa opýtal či 30. výročie založenia eRka je celoslovenská akcia.
Matúš Šuľa odpovedal, že by sa malo jednať len o akciu menšieho rozmeru v rámci Likavky.
Starosta obce uviedol, že verí, že eRko bude aj naďalej nápomocné pri obecný akciách.
Matúš Šuľa súhlasil a doplnil, že pôvodná požadovaná suma môže byť ponížená o položku
fotoaparátu na sumu 2.000 €
Poslanec Adrián Solár uviedol svoj nesúhlasný postoj, ktorý odôvodnil tým, že minulý rok
eRko žiadalo na celý rok 1.500 € a teraz na pol roka 2.000 €.
Poslanci sa zhodli, že treba myslieť na to, že je kríza i keď uznali že je to zmysluplná činnosť.
Poslanec MVDr. Vladimír Hatala navrhol schváliť sumu 2.200 €, ktorá je výsledkom
poníženia o položku fotoaparátu v hodnote 300 €. Starosta obce dal hlasovať o predloženom
návrhu. Hlasovanie: 7-1-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián
Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento; proti: Adrián Solár)
Starosta obce otvoril diskusiu k žiadateľovi – Obecný športový klub Likavka.
Poslanci Jozef Peniak a Adrián Solár požiadali o vysvetlenie niektorých konkrétnych
položiek, ktoré im následne starosta obce vysvetlil.
Poslanec Ing. Michal Švento za stolnotenisový oddiel uviedol, že si uvedomujú vážnosť krízy
a preto budú vďační za každé 1 €.
Hlavná kontrolórka obce – Mgr. Janka Pavlíková k všetkým žiadostiam o dotácie uviedla, že
vzhľadom na súčasnú krízu je potrebné šetriť a zaoberať sa len tými najnevyhnutnejšími
položkami.
Starosta obce uviedol, že v rámci OŠK by bolo vhodné riešiť výšku dotácie osobitne v rámci
každého oddielu.
Ing. Michal Švento súhlasil s hlavnou kontrolórkou obce a navrhol pre jednotlivé oddiely
v rámci OŠK schváliť nasledovné sumy: stolnotenisový oddiel: 1.200 €, vzpieračský oddiel:
1.200 €, hokejbalový oddiel: 400 €, futbalový oddiel: 16.500 €.
Poslanec Adrián Solár uviedol svoj názor, že sa blíži ťažká situácia a navrhol šetriť ešte viac
a všetkým žiadateľom o dotáciu ponížiť ich pôvodne požadované sumy o 50 %.
Poslanec Daniel Krížo upozornil, že pre niektorých by takéto poníženie mohlo byť likvidačné
nakoľko niektoré aktivity a z nich vyplývajúce výdavky vznikajú aj počas obmedzení (napr.
starostlivosť o futbalové ihrisko).
Poslanec Igor Marton sa priklonil k názoru Ing. Michala Šventa a uviedol, že 50 percentné
poníženie sa mu zdá prílišné.
Hlavná kontrolórka obce prečítala prítomným poslancom základnú kalkuláciu výdavkov
futbalového oddielu za minulý rok, pre utvorenie obrazu, ktoré položky sú nevyhnutné.
Poslanec MVDr. Vladimír Hatala sa priklonil k návrhu Ing. Michala Šventa, ktorý bližšie
odôvodnil.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu, na základe ktorého sa jednotlivým
oddielom pridelia nasledovné sumy:
Futbalový oddiel: 16.500 €. Hlasovanie: 8-0-0
Stolnotenisový oddiel: 1.200 €. Hlasovanie: 7-1-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo,
Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento; proti: Adrián
Solár)
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Vzpieračský oddiel: 1.200 €. Hlasovanie: 7-1-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo,
Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento; proti: Adrián
Solár)
hokejbalový oddiel: 400 €. Hlasovanie: 8-0-0
V rámci OŠK to spolu predstavuje sumu19.300 €.
Návrh uznesení predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 153/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného
nariadenia Obce Likavka o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 04/2017 pre
Obecný športový klub Likavka vo výške 19.300 €.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
Uznesenie č. 154/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného
nariadenia Obce Likavka o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 04/2017 pre
eRko – Hnutie kresť. spoločenstiev detí, Územie Orava – Liptov výške 2.200 €.
Hlasovanie: 7-1-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento; proti: Adrián Solár)
Starosta obce navrhol preriešiť žiadosť Dedinskej folklórnej skupiny Likavka, ktorá mení
svoju požiadavku zo sumy 1.200 € na sumu 600 €. Starosta obce otvoril diskusiu.
Bez diskusie.
Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu: Hlasovanie: 8-0-0.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 155/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného
nariadenia Obce Likavka o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 04/2017 pre
Dedinskú folklórnu skupinu Likava vo výške 600 €.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
Starosta obce navrhol preriešiť žiadosť OZ Meteníci Likavka, ktoré mení svoju požiadavku zo
sumy 4.000 € na sumu 2.500 €, v nutnom prípade 2.000 €. Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Jozef Peniak sa opýtal, koľko členov je z Likavky.
Starosta obce uviedol, že približne 30 a doplnil, že v dôsledku toho, že OZ Meteníci Likavka
presiahli úroveň dedinského klubu je nevyhnutná aj určitá selekcia hráčov.
Poslanec Ing. Michal Švento navrhol schváliť sumu 2.000 € a odôvodnil to tým, že klub je
potrebné podporiť ale poskytnutá dotácia by mala smerovať hlavne pre likavských hráčov,
ktorých je však už čoraz menej.
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Starosta obce dal hlasovať o predloženom návrhu: Hlasovanie: 7-1-0 (za: MVDr. Vladimír
Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal
Švento; proti: Adrián Solár)
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 156/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného
nariadenia Obce Likavka o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 04/2017 pre
OZ Meteníci vo výške 2.000 €.
Hlasovanie: 7-1-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento; proti: Adrián Solár)
Starosta obce navrhol preriešiť žiadosť Slovenského zväzu záhradkárov Likavka, ktorý mení
svoju požiadavku zo sumy 1.000 € na sumu 500 €. Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanci v krátkosti prediskutovali predmetnú žiadosť, ktorú sa rozhodli podporiť, s tým že
financie by mali byť použité hlavne na plánované akcie.
Starosta obce dal hlasovať o predmetnom návrhu. Hlasovanie: 7-1-0 (za: MVDr. Vladimír
Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko, Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal
Švento; proti: Adrián Solár)
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 157/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
schvaľuje
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného
nariadenia Obce Likavka o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 04/2017 pre
Slovenský zväz záhradkárov základná organizácia 43-20 Likavka vo výške 500 €.
Hlasovanie: 7-1-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Ing. Michal Švento; proti: Adrián Solár)
K bodu č. 12: Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 03.02.2020
do 01.06.2020
Predkladateľ: Mgr. Janka Pavlíková - hlavná kontrolórka obce podala v správe informácie
o kontrolovanom subjekte – Obecný úrad Likavka, kde boli za sledované obdobie vykonané
tri kontroly v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2020:
- Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2019 na Obecnom úrade v Likavke,
- Kontrola realizácie stavebného diela „Dispozičné a interiérové zmeny Materskej školy
Likavka“,
- Kontrola realizácie stavebného diela „Rekonštrukcia miestnej komunikácie ulica J. Bellu
a D. Kráľovenskej v obci Likavka“.
Starosta obce podal vysvetlenie k zisteným nedostatkom, priznal pochybenia, informoval o
prijatých opatreniach na nápravu a otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Adrián Solár sa opýtal, či si obec mohla nárokovať nižšiu cenu za použitie
recyklovaného asfaltu.
Starosta obce odpovedal, že o tejto možnosti neuvažoval.
Poslanec Ing. Michal Švento uviedol, že obec by si mala na všetky zložitejšie verené
obstarávania objednať skúseného odborníka.
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Starosta obce odpovedal, že takto to funguje pri všetkých podlimitných zákazkách. Obec si
sama obstaráva len zhotoviteľov projektov, ktoré v rámci limitu stanoveného zákonom
o verejnom obstarávaní patria do kategórie zákaziek s nízkou hodnotou.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 158/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontroly za obdobie od 03.02.2020 do 01.06.2020.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 13: Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
Predkladateľ: Mgr. Janka Pavlíková – hlavná kontrolórka obce oboznámila prítomných so
svojou činnosťou a predstavila návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.
polrok 2020, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce dňa 03.06.2020.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento sa opýtal, čo bude predmetom kontroly č. 2.
Hlavná kontrolórka obce uviedla, že predmetom kontroly bude obecná kronika.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 159/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 14: Informácie starostu obce
Stručná bilancia významných aktivít:
12.5. – konanie so zhotoviteľom stavby diaľnice D1 Hubová – Ivachnová ohľadom
dodatočného výrubu drevín pre výstavbu cesty na hrad.
21.5. – rokovanie na úrovni obce, zástupcov Združenia Čebrať (zhotoviteľ diaľnice) a VÚC
Žilina ohľadom nasvietenia Hradu Likava, projekt bude realizovať VÚC v spolupráci so
Združením Čebrať.
25.5. – Valné zhromaždenie Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, schválenie účtovnej
závierky, správy audítora, investičného plánu na r. 2020 (aktivity v obci Likavka v ňom nie sú
zastúpené). Cena vodného narástla zhruba o 7 %, cena stočného sa nemení.
28.5. – rokovanie regionálneho ZMOSu v Liptovských Sliačoch – Prerokovaná problematika
finančného dopadu koronakrízy na financovanie škôl, záujmového vzdelávania, na investičné
aktivity obcí, chod obecných úradov a pod.; firmou OZO, a.s. prezentované prognózy
v odpadovom hospodárstve.
28.5. – rodičovské združenie v MŠ pred opätovným otvorením prevádzky.
29.5. – SIEA oficiálne potvrdila schválenie poslednej žiadosti o zmenu v rámci projektu
Znižovanie energetickej náročnosti budovy MŠ a ŠJ v Likavke, dňa 16.6. bol podpísaný
k tejto veci Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
1.6. – obnovená prevádzka MŠ, ŠJ a ZŠ (ročníky 1 – 5) v obmedzenom režime. MŠ v ňom
navštevovalo 24 detí, ZŠ zhruba 84 % žiakov.
4.6. – rokovanie na MŽP SR ohľadom koordinácie postupov pri sanácii zosuvu v Likavke.
5.6. – Výročná schôdza základnej organizácie Slov. zväzu záhradkárov v Likavke.
9.6. – spolu s primátorom Ružomberka rokovanie na MDaV SR (za účasti št. tajomníka
ministerstva a gen. riaditeľky SSC, a.s.) ohľadom prijatia a vykonania opatrení na zamedzenie
nehôd na úseku cesty I/59 na moste ponad železničnú trať. V dohľadnej dobe bude vykonaná
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výmena asfaltového koberca a do mesiaca vypracovaný návrh technického riešenia
konkrétnych bezpečnostných opatrení. Samosprávy iniciujú zvýšený výkon služby na
Okresnom riaditeľstve PZ v Ružomberku.
12.6. – rokovanie OZ – schválenie podania žiadosti o dotáciu na zabezpečenie bezbariérovosti
verejných budov.
18.6. – rokovanie regionálneho ZMOSu v Ludrovej
19.6. – pracovné stretnutie zo zástupcami MŽP SR k posúdeniu stavu zosuvu v obci na tvare
miesta a k určeniu postupu na jeho sanáciu v koordinácii s ministerstvom.
21.6. – prvé sväté prijímanie vo farnosti
Zadania a projektové aktivity:
- V súvislosti so zosuvom na Paračke: vyhlásenie mimoriadnej situácie (trvá doteraz), obci
bola dodaná správa geológa Sanácia zosunutého svahu Likavka – Paračka,
inžinierskogeologický prieskum a sanácia geologického prostredia, starosta osobne
konzultoval na MŽP SR ohľadom ďalších postupov, obec vystavila objednávku na realizáciu
záchranných prác v objeme necelých 80.000 € + denný monitoring trvajúci až doposiaľ.
- Obec iniciovala u spoločnosti AlphaMedical vykonávanie odberu vzoriek na identifikáciu
nakazenia chorobou COVID-19 na jej pracovisku v Likavke. Odbery sa vykonávali zhruba
mesiac do 10.6., kedy došlo k zmierneniu karanténnych opatrení a záujem o službu zanikol.
- Biskupský úrad v Spišskej kapitule zaslal obci stanovisko o tom, že vo svojom majetku
eviduje stavbu – Kaplnka Božského srdca Ježišovho na Paračke. V súčasnosti pracuje na
procese zapísania stavby do katastra nehnuteľností.
- Obec podala žiadosť o dotáciu z kapitoly Úradu podpredsedu vlády SR na obstaranie
a inštaláciu prvkov umožňujúcich bezbariérový vstup a pohyb vo verejných budovách
(obecný úrad, ZŠ s MŠ a Kultúrny dom). Požadovaná suma 32.763 €, spolufinancovanie obce
je vo výške 10 %, t. j. 3.640 €.
- Obec pripravuje podanie žiadosti o príspevok na realizáciu projektu Rekonštrukcia
chodníkov pri ceste I/59 a pri ceste III/2228, ulica J. Kačku. Predpokladaná výška
oprávnených výdavkov, vrátane 5 % spolufinancovania zo strany obce je cca 53.000 €.
- Obec pripravuje podanie žiadosti o dotáciu na riešenie havarijného stavu šatní ZŠ s MŠ
Likavka na MŠVVaŠ SR. Požadovaná suma je viac ako 162.000 €.
Aktivity v obci:
- príprava vozdiel Peugeot na STK zamestnancom obce + auto bolo 2 x v servise (porucha
spojky, prevodovka je v havarijnom stave).
- vyplnenie výtlku pri železničnom priecestí betónom, ostatné frézovaným asfaltom
- úprava areálu školy, oprava oplotenia, predĺženie šprintérskej rovinky, oprava pieskovísk,
vyrovnanie chodníka pri bývalom vstupe do budovy MŠ, položenie dlažby pod
novoinštalované umývadlá v šatni ZŠ
- oprava odhnitých závesov na dverách do cintorína a ich úprava na možnosť zamykania
- čistenie odvodňovacieho prúžka cesty I/59 v zastavanom území
- vyčistenie markízy na prístup k Hradu Likava od naplavenín
- odstránenie zvlhnutej vnútornej omietky na schodisku do stolnotenisovej herne v budove
šatní OŠK a vysprávka tejto steny
- natieranie zábradlí na mostoch ponad miestne vodné toky okolo obecného úradu a kostola
a stĺpikov dopravných značiek
- natretie fasády obecného úradu pri vstupoch do budovy
- osadenie a natretie zábradlia na vonkajší schodiskový stupeň k rampe do skladových
priestorov reštaurácie
- vyčistenie potoka Kopanica od odpadkov a inváznych rastlín od obecného úradu po
parkovisko za kostolom a časti potoka Likavčianka okolo obecného úradu
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- externá spoločnosť vykonáva v areáli školy rekonštrukciu prvkov kotolne ZŠ (expanzomat,
úpravňa tvrdosti vody, ventily) a vonkajších rozvodov teplej vody medzi kotolňou
a budovami školy
- odloženie mája spred obecného úradu
- kosenie verejných priestranstiev po celej obci (ulice, parky, verejné plochy, cintorín) aj
oddychovej zóny na Kramariskách
- zastrihnutie tují v parku pred obecným úradom a na parkovisku za kostolom
- vykopanie sedimentačných jám v miestnych potokoch poniže mostov na zabránenie
ukladania sedimentov pod mostmi
- dobrovoľní hasiči vykonali druhý celoplošný postrek vonkajších dotykových plôch
(zábradlia, kontajnery, autobusové zástavky a pod.)
- rozšírenie siete vodovodu v miestnom cintoríne k severovýchodnému okraju
- vyčistenie rigola od Koliby pozdĺž cesty I/59 po najbližšiu sedimentačnú jamu
- pravidelný vývoz objemového odpadu, stavebného odpadu, kovového odpadu a kontajnerov
z cintorína na skládku – dodávateľsky bol realizovaný aj odvoz elektroodpadu
Diaľnica D1 – tunel Čebrať vyrazená do hĺbky 2,7 km v oboch tunelových rúrach. Pred 14
dňami sa konal štatutárny kontrolný deň, stavba má jasnú prioritu zo strany ministerstva,
práce idú podľa harmonogramu vrátane zemných úsekov, územné rozhodnutie na západný
portál vydané, k nemu prebieha majetkoprávne vysporiadanie – odhad ukončenia zhruba do
septembra a potom začne stavebné konanie v rámci príslušných lehôt s možnosťou
dokončenia celého úseku D1
Platobné výmery na daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad sú rozdistribuované
po celej obci. Dopyt po množstevnom systéme zberu zmesového odpadu narastá.
Výnos dane z príjmov fyzických osôb poukázaný mestám a obciam v júni 2020 bude vo
výške 147,038 mil. eur, čo je o 8,9 % menej ako v júni 2019. Celková polročná bilancia
príjmov podielových daní roka 2020 je už nižšia ako v roku 2019.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Jozef Peniak sa opýtal, či je pravda, že by sa malo spomaliť tempo prác na diaľnici
D1.
Starosta obce odpovedal, že podľa jeho informácií je výstavba D1 prioritná a o údajnom
spomalení prác zatiaľ nepočul. Do najbližšieho zastupiteľstva zistí bližšie informácie.
Poslanec Ing. Michal Švento sa opýtal na problematiku šatní v ZŠ Likavka, či je k tomu
vypracovaný rozsah prác.
Starosta obce odpovedal, že k realizácii modernizácie šatní je vypracovaná projektová
dokumentácia.
Poslanec Ing. Michal Švetno ocenil úpravu opadanej omietky nad schodmi v budove OŠK.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 160/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
informácie starostu obce.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 15: Interpelácie poslancov
Predkladateľ: starosta obce sa opýtal prítomných poslancov na ich interpelácie.
Interpeláciu nepredložil nikto z prítomných poslancov.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 161/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
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berie na vedomie
vybavenie interpelácie poslanca OZ p. Adriána Solára podanej na zasadnutí OZ dňa
06.05.2020.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 16: Rôzne
Predkladateľ: starosta obce uviedol, že dňa 04.07.2020 končí štvorročné obdobie Rady školy
pri Základnej škole s materskou školou Likavka v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Likavka.
Starosta obce otvoril diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Ing. Michal Švento vyjadril podporu menovaným delegovaným zástupcom
zriaďovateľa.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 162/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
deleguje
do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Likavka 480, Likavka na nové
funkčné obdobie 2020 – 2024, nasledovných zástupcov zriaďovateľa: 1/ JUDr. Miroslava
Brtka, 2/ Jozefa Hykela, 3/ Ing. Michala Šventa a 4/Petra Salvu.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 16: Rôzne
Predkladateľ: starosta obce uviedol, že v zmysle zákona o matrikách pre Matričný úrad
v Likavke ustanovil za matrikárku Evu Matúškovú a za zastupujúce matrikárky Mgr. Máriu
Slašťanovú a Mgr. Máriu Žerebákovú, s účinnosťou od 1.7.2020. Starosta obce otvoril
diskusiu.
Diskusia:
Poslanec Igor Marton sa opýtal na bližšiu informáciu k personálnym zmenám.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 163/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
informáciu starostu obce o ustanovení matrikárky Evy Matúškovej a zastupujúcich matrikárok
Mgr. Márie Slašťanovej a Mgr. Márie Žerebákovej pre Matričný úrad v Likavke,
s účinnosťou od 1.7.2020.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 16: Rôzne
Starosta obce upovedomil prítomných poslancov s dvomi možnosťami riešenia problematiky
parkovania vozidiel na ulici D. Kráľovenskej. Jedná sa o možnosť osadenia zvislého značenia
„zákaz zastavenia“ prípadne „zákaz státia“ alebo vodorovného značenia v podobe stredovej
čiary, ktoré by umožňovalo odstavenie vozidla len pri zachovaní 3,5 m šírky pre jeden jazdný
pruh.
Poslanci vyjadrili svoje názory, postrehy a otázky k uvedeným možnostiam riešenia
predmetnej problematiky.
Starosta obce uviedol, že je potrebné si to premyslieť a na nasledujúcom zasadnutí OZ môže
prebehnúť k tejto veci hlasovanie.
Starosta obce ďalej informoval prítomných poslancov o všetkých náležitostiach a vykonaných
krokoch súvisiacich s problematikou vyvlastňovania pozemkov pod komunikáciami v obci.
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Starosta obce poskytol prítomným poslancom k nahliadnutiu vypracované stanovisko
elektrotechnického špecialistu, v ktorom bol odobrený rozsah naviac prác vykonaných na
rozšírení elektroinštalačnej siete v škôlke aj potvrdenie ich fyzickej realizácie.
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s vypracovaným návrhom opatrení na
elimináciu ekonomického dopadu vplyvov ochorenia COVID-19.
Starosta obce v súvislosti s objektívnym vyhodnocovaním spotreby plynu v budove strediska
služieb, kde je viacero nájomcov, predstavil prítomným poslancom návrh technického
riešenia zabudovania meračov plynu aj s predpokladaným finančným rozsahom.
Starosta obce informoval prítomných poslancov o novele zákona, v rámci ktorého sa upravujú
náležitosti internetových stránok obcí. Obec preto objedná spracovanie nového dizajnu našej
internetovej stránky.
Starosta obce na základe dohody o pozastavení aktivít v súvislosti s výstavbou bytového
domu počas obdobia ovplyvneného obmedzeniami vyplývajúcich s šírením ochorenia
COVID-19, navrhol poslancom využiť tento čas a sústrediť sa na prípravnú fázu projektu.
Poslanci vyjadrili svoj súhlas.
Hlavná kontrolórka obce sa opýtala, či bude prebiehať aj súťaž návrhov.
Poslanec Ing. Michal Švento súhlasil s p. kontrolórkou a uviedol že návrhov technického
riešenia môže byť viac.
Starosta obce odpovedal, že sa nepredpokladá veľká variabilita návrhov.
Poslanec Adrián Solár uviedol, že v prvom rade je potrebné dať vypracovať statický posudok.
Starosta obce vyzval poslancov aby predložili svoje podnety v rámci všeobecnej diskusie.
Poslanec Igor Marton sa na základe podnetu od občana Likavky opýtal, či je pravda, že vrecia
s vytriedeným plastovým odpadom vysypávali pracovníci zberovej spoločnosti do jedného
zberného vozidla spolu s komunálnym odpadom.
Starosta obce odpovedal, že túto informáciu si preverí.
Poslanec Adrián Solár upozornil, že zamestnanci zberovej spoločnosti nezakladajú dôkladne
vrecia na triedený odpad, ktoré potom lietajú po celej ulici.
Poslanec Igor Marton sa opýtal, kedy sa naposledy objednávali knihy v obecnej knižnici.
Starosta obce odpovedal, že knihy sa naposledy objednali minulý rok a bolo to financované
z Fondu na podporu umenia. Tento rok sa tiež podávala žiadosť, ak bude projekt úspešný,
nakúpia sa knihy aj v tomto roku.
Poslanec Jozef Peniak sa opýtal, či stravovanie dôchodcov stále funguje prostredníctvom p.
Bažíkovej.
Starosta obce odpovedal, že p. Bažíková sa s varením obedov pre dôchodcov za
momentálnych podmienok zaviazala do konca augusta. Starosta obce informoval, že požiadal
p. riaditeľa ZŠ s MŠ Likavka o stanovisko, či by bolo možné od 1.9.2020 variť pre dôchodcov
aj v školskej jedálni. Starosta obce ďalej doplnil, že dovoz stravy dôchodcom sa v čase
mimoriadnej situácie nespoplatňuje, opýtal sa prítomných poslancov, ak by sa situácia
zmenila, či sú za zachovanie bezplatného dovozu, alebo tento dovoz stravy spoplatniť.
Poslanci sa zhodli, že dovoz stravy dôchodcom ostane bez spoplatnenia.
Poslanec Jozef Nemček upozornil na prerastajúcu zeleň cez most pri pekárni a poslanec
MVDr. Vladimír Hatala upozornil na potrebu pokosenia preluky medzi kaplnkou na Paračke
a najbližším rodinným domom.
Starosta obce uviedol, že začína druhá etepa kosenia, kde sa požadované lokality vykosia.
Poslanec Adrián Solár sa opýtal, či by si dalo do daňových výmerov zakomponovať aj QR
kód na umožnenie platieb rýchlejším a modernejším spôsobom.
Poslanec Adrián Solár ďalej upozornil, na potrebu intenzívnejšieho zametania ulíc slúžiacich
na prevoz materiálu zo stavby diaľnice a na upchávanie kanalizačných vpustov na ceste I/59.
Hlavná kontrolórka obce – Mgr. Janka Pavlíková sa opýtala dokedy musí obec prevádzkovať
turistickú informačnú kanceláriu.
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Starosta obce odpovedal, že päťročné monitorovacie obdobie už skončilo a môže sa uvažovať
aj na možnosťami prenájmu.
Návrh uznesenia predložil Ing. Michal Švento.
Uznesenie č. 164/2020 – 8
Obecné zastupiteľstvo Obce Likavka
berie na vedomie
diskusné príspevky.
Hlasovanie: 8-0-0 (za: MVDr. Vladimír Hatala, Daniel Krížo, Igor Marton, Marián Mliečko,
Jozef Nemček, Jozef Peniak, Adrián Solár, Ing. Michal Švento)
K bodu č. 17: Záver
Starosta obce ukončil rokovanie OZ o 20:17 hod. a poďakoval všetkým prítomným za účasť.
Zapísala: Mgr. Mária Slašťanová, v. r.

Daniel K r í ž o, 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: 23.06.2020

Hatala Vladimír, MVDr .

/

Homolová Edita, Ing.

-

Krížo Daniel

/

Marton Igor

/

Mliečko Marián

/

Nemček Jozef

/

Peniak Jozef

/

Solár Adrián

/

Švento Michal, Ing.

/

prítomný: /
ospravedlnený: -

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Likavke dňa 23.06.2020
Overovatelia: Daniel Krížo, Jozef Nemček
Strana 17 z 17

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Likavke dňa 23.06.2020
Overovatelia: Daniel Krížo, Jozef Nemček
Strana 18 z 18

