
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v     Liskovej,  
ktoré sa uskutočnilo dňa   30. júna  2009  o     16.30 hod.  

na Obecnom úrade v     Liskovej  

Prítomní : 
Starosta obce  - Ján Lauko

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Liskovej:
Stanislav Demko,  Pavol Kubala, Ing. Miloš Lesák, Oľga Lešková, Vilma Martonová, 
Ing. Jozef Murina, Jozef Roštek,  PaedDr. Mojmír Šrobár,  Doc. RNDr. Jaroslav Timko Phd. 

Hlavný kontrolór -   Ing. Ferdinand Piroh

Zapisovateľka  - Jana Tomková 

Hostia: podľa prezenčnej listiny

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta Ján Lauko privítal prítomných  a dal hlasovať o schválení  programu zasadnutia.
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení

             5.   Verejné obstarávanie akcií
             6.    Odpadové hospodárstvo 

7. Rôzne, diskusia

8. Ukončenie 

Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta ako  zapisovateľku určil  p.  Janu Tomkovú,  za overovateľov zápisnice  p.  Vilmu 
Martonovú a p. Stanislava Demku.

Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol do návrhovej  komisie p.  Pavla Kubalu a p.  Jozefa Murinu a dal o tomto 
návrhu hlasovať.
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  všetci

Bod č. 4 – Kontrola uznesení 
Uznesenia   z riadneho  zasadnutia  OZ  zo  dňa  26.  mája  2009  skontroloval  a ich  plnenie 
vyhodnotil  hlavný kontrolór obce Ferdinand Piroh, ktorý  skonštatoval, že  uznesenia  boli 
v termíne splnené. Na ostatných, ktoré majú určené neskoršie termíny plnenia, sa už začali 
práce. K uzneseniu č. 268 – preverenie anonymnej sťažnosti  - hlavný kontrolór uviedol, že 
sťažnosť  preveril.  Skonštatoval,  že  v našej  obci  je  v súčasnosti  32  dlhodobo 
nezamestnaných.  V tomto  roku  sa   aktivačné  začali  od  mesiaca  apríl.  Jeden  pracovník 
nastúpil až 11. 5. 2009, ale pracoval len do konca mája. V súčasnosti v obci na aktivačných 
prácach pracujú všetci pracovníci, ktorí mali záujem t.j. 6 uchádzačov o zamestnanie (UOZ) 
dvakrát  v týždni.   Ostatní  UOZ  nie  sú  zamestnaní  na  aktivačných  službách,  pretože 
nespĺňajú  podmienky   pre  poberanie  aktivačného  príspevku,  prípadne  zo  zdravotných 
dôvodov a pod. Hlavný kontrolór taktiež  preveril  postup pracovníkov obecného úradu pri 
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evidencii  nezamestnaných – postup bol v poriadku.  V sťažnosti  bolo uvádzané, že obec 
nezamestnanému občanovi uhrádza dopravné služby. HK preveril úhrady  z obecného úradu 
a zo školy. Žiadne úhrady za dopravné služby neboli uvedenému občanovi poskytnuté. Čo 
sa  týka  zamestnávania  pracovníka  na  kosenie,  hlavný  kontrolór  uviedol,  že  vzhľadom 
k tomu,  že  obec  nemá  dostatok  pracovníkov,  ktorí  by  zabezpečovali  kosenie,   bola 
podpísaná dohoda s občanom, ktorý bude vypomáhať pri kosení verejných priestranstiev od 
mája do augusta 2009. Má skúsenosti  s kosením rôznymi kosačkami a starosta je s jeho 
prácou  veľmi  spokojný.   Niektoré  údaje  uvedené v sťažnosti,  nespadajú  do   právomoce 
obce, preto sa k nim nevyjadril. Vypracovanú správu do 15. júna 2009 odovzdal na obecný 
úrad a v tomto termíne bola správa doručená aj predsedovi Finančnej a legislatívno-právnej 
komisie  (FLPK).  HK celú správu prečítal.
Hlavný kontrolór ďalej uviedol, že boli urobené  práce,  ktoré na minulých zastupiteľstvách 
požadovali  poslanci.  Bola  urobená  mreža  na  skruží  potoka  pri  obchode  Jednota,   na 
kultúrnom dome bol odpílený rebrík tak, aby naň deti nemohli vystupovať. Starosta požiadal 
riaditeľa Správy a údržby ciest L. Mikuláš o umiestnenie  značenia – priechod pre chodcov 
pri  hornej  zastávke.  Dali  sme  žiadosť  na  súhlas  s umiestnením  dopravných  značiek  na 
Dopravný  inšpektorát   v Ružomberku.  Až  na  základe  ich  súhlasu  sa  môže  dopravné 
značenie    urobiť.  Ohľadom čistenia  kanalizačných  vpustí  ,  hlavný  kontrolór  uviedol,  že 
v zmysle zmluvy vpuste má čistiť  obec.  Obec objednala v Sevaku čistenie a v spolupráci 
s našimi pracovníkmi vpuste už vyčistili. Nájazdy na chodníky sa už začali robiť.  
P. Šrobár a p. Roštek navrhli, aby sa anonymné sťažnosti už viac neriešili. V prejednávanej 
sťažnosti boli uvedené nepravdivé údaje, možno ide o osobné spory a obecné zastupiteľstvo 
by sa malo zaoberať len so sťažnosťami, kde je sťažovateľ známy. 
P.  Timko  uviedol,  že  považuje  za  správne,  že  sa  sťažnosť   prešetrila,  výsledok  bude 
zverejnený v zápisnici a po dedine sa budú šíriť správne informácie. Ďalej uviedol, že správa 
hlavného kontrolóra o preverení sťažnosti, sa mala prerokovať na FLPK, ktorá mala prijať 
uznesenie a predložiť ho obecnému zastupiteľstvu. 
P. Murina uviedol, že v sťažnosti boli určité náležitosti, ktoré sa týkali obecného úradu a aj 
keď sťažnosť  nespĺňala predpísané náležitosti,  bolo  potrebné,  aby obecné zastupiteľstvo 
zaujalo stanovisko. Do budúcnosti navrhuje, aby sa súkromné anonymné sťažnosti neriešili 
a v budúcnosti na prerokovanie sťažností, ktoré smerujú na samosprávu, vždy zvolá FLPK.

Bod č. 5 -  Verejné obstarávanie akcií
Starosta  vyzval  p.  Tomkovú,  aby  oboznámila  o akciách,   na  ktoré  je  potrebné  schváliť 
dodávateľov. P. Tomková uviedla, že sa robilo verejné obstarávanie  na viac  akcií,  ktoré 
Komisia  pre  verejné  obstarávanie  prerokovala,   vyhodnotila  a doporučila  obecnému 
zastupiteľstvu  schváliť  jednotlivých  dodávateľov.  Verejné  obstarávania,  ktoré  sa  týkali 
rekonštrukcie základnej školy zabezpečovala Ing. Mráziková – osoba spôsobilá pre verejné 
obstarávanie

1/ Prvé verejné obstarávanie je na dodávateľa stavby  -  rekonštrukcia  ZŠ Lisková. Výzva 
bola  zverejnená  vo  vestníku  ÚVO.  Prihlásili  sa  tri  firmy.  Rozhodovala  najnižšia  cena. 
Komisia doporučila firmu  Stabil a.s., Námestie hrdinov 5, 010 03 Žilina –Budatín. Hodnota 
diela bez DPH je 512.465,52€ (s DPH – 609.833,96 €).  Ďalšie dve firmy nepredložili všetky 
potrebné náležitosti. 
P. Murina sa spýtal, kedy sa bude podpisovať zmluva. Starosta uviedol, že všetky podklady 
k verejnému obstarávaniu boli predložené na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 
SR a až keď nám oni dajú pokyn, môžeme zmluvu podpísať.
P. Murina oboznámil prítomných, že v návrhu  zmluvy o dielo s firmou Stabil  je uvedené, že 
7 dní po podpise zmluvy si firma prevezme stavenisko a do roka musí stavbu uskutočniť. 
Keďže sa  teraz v zmluve nepíše, kedy sa má začať stavať, treba žiadať, aby začali stavať 
čo najskôr – ak sa dá urobiť hrubú stavbu už cez prázdniny. O tom kedy sa začnú práce, 
treba  upovedomiť  aj riaditeľa školy Mgr. Kulicha.
P. Šrobár potvrdil, že najmä z hľadiska bezpečnosti by bolo treba cez prázdniny vybudovať 
múry a strechu. Ostatné veci sa dajú robiť i počas vyučovania. 
Starosta dal hlasovať o predloženom uznesení.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci 
Za:  všetci
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Poslanci jednohlasne schválili za dodávateľa stavby firmu Stabil a doporučili starostovi, aby 
podpísal s nimi zmluvu o dielo.
 
2/ Druhá akcia je dodanie nábytku pre školu.  Komisia navrhla  schváliť za dodávateľa tovaru 
„Dodanie nábytku  - rekonštrukcia ZŠ Lisková“ firmu Profi – Nova  s.r.o. Závodská cesta 4 
Žilina 010 01 a doporučila starostovi podpísať zmluvu o dielo.  Cena s DPH:  33 529,01 €.
Výzva bola zverejnená na internete, osobne boli vyzvané 3 firmy. Prišla ponuka len od jednej 
firmy.
Hlavný kontrolór sa informoval, aké zariadenie sa bude kupovať, aby neboli zbytočne v škole 
vynaložené náklady na nákup toho, čo sa má zabezpečiť z projektu. P. Tomková mu predloží 
celý prehľad obstarávaného tovaru.. 
P. Šrobár uviedol, že má tiež skúsenosti, že firmy nemajú záujem prihlasovať sa do súťaží 
VO.
Starosta dal hlasovať o predloženom uznesení, ktoré navrhla komisia
Hlasovanie:
Prítomní: všetci 
Za:  všetci

3/ Ďalšie verejné obstarávanie zabezpečovalo informačno-komunikačné  technológie (IKT ) 
pre  školu.  Prihlásili  sa  traja  dodávatelia.  Cenove  najvýhodnejšia  ponuka  bola  od  firmy 
Kamira.  Komisia  navrhla  schváliť  nasledovné  uznesenie  :“OZ   schvaľuje  za  dodávateľa 
tovaru  „Obstaranie  IKT –  rekonštrukcia  ZŠ Lisková“  firmu   KAMIRA,  s.r.o.,  Nanterská 
1680/15, 010 08 Žilina  a doporučuje starostovi  podpísať zmluvu o dielo.  Cena s DPH je 
25 964,60 €.“
Starosta dal hlasovať o predloženom uznesení.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci 
Za:  všetci
Poslanci jednohlasne schválili za dodávateľa IKT  firmu Kamira.

4/ K projektu  rekonštrukcie  centrálnych  zón,  v rámci  ktorého  chceme  zrekonštruovať 
námestie  a chodníky,  je  potrebná aj  modernizácia verejného osvetlenia.  Potrebovali  sme 
spracovať  projektovú  dokumentáciu.  Oslovili  sme  tri  firmy.  Spolupracovali  sme  pri 
zabezpečovaní  projektovej  dokumentácie  s Interegiom.   Prihlásila  sa  len  jedna  –  firma 
Lightech.  Komisia navrhla schváliť nasledovné uznesenie: „OZ schvaľuje firmu Lightech s. r. 
o., Benadická 10, 851 06 Bratislava,  na  vypracovanie projektovej dokumentácie verejného 
osvetlenia námestia a centrálnej obecnej zóny obce Lisková. Cena  s DPH: 2579,99  € . “
Hlasovanie:
Prítomní: všetci 
Za:  všetci

5/   P. Tomková uviedla, že ešte v roku 2008 poslanci navrhli osloviť Ing. Arch. Supuku, ktorý 
nám dodával  projekt  na prvú bytovku,  aby nám spracoval  projekt  i na druhú bytovku.  P. 
starosta  ho oslovil  a požiadal,  aby projekt  spracoval  za nižšiu  cenu.  P.  Supuka predložil 
ponuku na druhú bytovku, ale tá je nižšia len o 3000,- Sk oproti prvej. Odôvodnil to tým, že 
má veľké náklady na práce,  ktoré  mu spracovávajú dodávatelia a pod.  Komisia navrhla 
schváliť nasledovné uznesenie: „OZ schvaľuje za dodávateľa projektovej dokumentácie na 
Bytový dom „B“ 10 b.j.  Lisková  Ing. Arch. Ivana Supuku, Internátna 47, Banská Bystrica 
a doporučuje starostovi podpísať zmluvu o dielo v zmysle cenovej ponuky. Cena za dielo bez 
DPH 6650,- € (s DPH 7913.-€).
Hlasovanie:
Prítomní: všetci 
Za:  všetci

6/  Na spracovanie zmien a doplnku ÚPN našej obce sme oslovili tri firmy. Všetky tri firmy 
dali  ponuku.  Najvýhodnejšia  bola  s firmy  Urbion.  Komisia  navrhla  schváliť  nasledovné 
uznesenie: „OZ schvaľuje za dodávateľa materiálu :  „Zmena a doplnok  ÚPN-O Lisková“ 
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firmu  Urbion sk, s.r.o.,  A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina“a doporučuje starostovi podpísať zmluvu 
o dielo.  Cena s DPH: 4 998,- €. 
Hlasovanie:
Prítomní: všetci 
Za:  všetci

7/ P.  Tomková uviedla,  že  Komisia  pre  VO prerokovávala  ešte  dve  náležitosti,  ohľadom 
ktorých však neprijali uznesenie. Doporučili, aby tieto veci prejednali všetci poslanci a zaujali 
stanovisko. Prvá vec sa týka vybudovania verejného osvetlenia na ulici  Vyšné Záhumnie 
a v ostatných častiach obce, ktoré nie sú spracovávané v projekte odsúhlasenom v bode 4. 
Ponuku predložil Ing. Kačík z firmy Lightech. Osobne bol na zasadnutí Komisie pre VO.  Na 
toto zasadnutie bol pozvaný aj poslanec p. Lesák.  Nové osvetlenie by bolo zabezpečované 
LED  –  diódami.  Na  ulici  Vyšné  Záhumnie  by  energia  bola  zabezpečovaná  slnečnými 
panelmi. Energia zo siete by sa využívala, len ak by slnečné panely nepostačovali. Týmto 
spôsobom  by  sa  zabezpečilo  lepšie  osvetlenie  za  menej  peňazí.  Je  to  finančne  veľmi 
náročná  technológia,  vybudovanie  a rekonštrukcia  by  stála  8  miliónov  SK,   preto  na 
zabezpečenie financií  požiadame o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ. Obec by 
financovala len 5% a prevádzka verejného osvetlenia by bola finančne oveľa menej náročná. 
LED diódy už používajú na verejné osvetlenie v Námestove. Firma Lightech v prvom kole 
spracovala 32 projektov,  z toho 28 projektov bolo schválených – teda je veľmi  úspešná. 
Spracovanie  projektov  nie  je  odpočítateľnou  položkou,  financovala  by  to  obec.  P.  Kačík 
prehlásil, že v prípade úspechu - sumu za spracovanie projektov odpočíta. 100% nám však 
nemôže  nik zaručiť, že projekt bude schválený.  
P. Šrobár uviedol, že táto firma je naozaj úspešná. Rozprával sa s p. Kačíkom aj osobne. 
V našej  obci  je  osvetlenie  slabšie,  ale  náklady  sú  vysoké.  Pokiaľ  by  sme  chceli  lepšie 
osvetlenie, nie však vyššie náklady, je potrebné zmeniť technológiu. P. Kačík  navštevuje 
a získava najnovšie informácie zo sveta a spolupracuje s viacerými mestami a obcami.
P. Lesák  doporučil, napriek tomu, že to je nová technológia a ešte dostatočne neodskúšaná, 
projekt  schváliť,  keďže to bude financované  z fondov EÚ. Zároveň uviedol,  že p.  Kačík 
upozornil, na zlé osadenie stĺpov na okraji chodníka na Pribinovej ulici. Stĺpy by bolo treba 
dať ku plotom.
P. Timko doporučil počkať, kým sa technológia vyskúša v iných mestách a obciach. Zároveň 
uviedol, že obec má rozpracovaných už veľa projektov, na ktoré už išlo veľa peňazí, spýtal 
sa či to je súrne, aby projekt bol spracovaný už teraz.
P.  Šrobár uviedol,  že technológia nie je neodskúšaná, ale vzhľadom k tomu, že je nová, 
nemôže byť odskúšané niekoľko rokov, ale dve tri firmy sú také, ktoré už p. Kačík doporučil, 
že majú dobrú – najviac vo svete odskúšanú technológiu.
P. Tomková uviedla, že druhá výzva na podávanie žiadostí  o NFP na rekonštrukciu 
verejného osvetlenia by mala byť v septembri 2009. Dovtedy treba spracovať stavebný 
projekt, vybaviť stavebné povolenie /treba požiadať krajský úrad/ všetky vyjadrenia. Takže, 
ak to chceme stihnúť, je najvyšší čas začať na tom pracovať.  Na novú ulicu v každom 
prípade bude potrebné spracovať projekt na verejné osvetlenie, aj na miestny rozhlas 
a financovať aj výstavbu.

Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení : OZ schvaľuje firmu Lightech s. r. o., 
Benadická 10, 851 06 Bratislava,  na  vypracovanie projektovej dokumentácie verejného 
osvetlenia novej ulice (IBV Vyšné Záhumnie) a rekonštrukciu a modernizáciu osvetlenia v 
ostatných častiach obce Lisková, mimo námestia a zóny pri cintoríne. Cena bez DPH je 
2880,- € (s DPH je 3427,20  €). V tejto sume je zahrnuté aj spracovanie žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci 
Za:  Stanislav Demko, Pavol Kubala, Miloš Lesák, Oľga Lešková, Vilma Martonová,  Jozef 
Roštek,  Mojmír Šrobár,  Jaroslav Timko  
Proti:0
Zdržal sa: Jozef Murina

8/ P. Tomková uviedla, že sme členmi spoločnosti Interegio najmä z toho dôvodu, aby sme 
zabezpečili lepšiu úspešnosť pri predkladaní projektov z EÚ. Ale nie sme celkom spokojní so 

4



spoluprácou pri  spracovávaní  projektu  rekonštrukcie námestia  a chodníkov.  Práce,  ktoré 
mali byť hotové v mesiaci január, nie sú komplet do dnešného dňa urobené.  My ich ohľadom 
všetkého  musíme  stále   urgovať.  Ing.  Peter  Filo  z Interegia  nám  pomohol  pri  príprave 
architektonických štúdií i pri zorientovaní sa, čo môže byť obsahom projektu. Teraz je treba 
už dôsledne pracovať na príprave žiadosti,  obec prílohy pripravuje,  ale ešte  je potrebné 
urobiť veľa vecí, kde potrebujeme pomoc odborníkov, ktorí problematiku dôsledne poznajú 
a nie  sme  spokojní  s takým  stavom,  ako  je.  Máme  zabezpečený  termín  22.7.2009  na 
predloženie  žiadosti.  Ostatné  termíny  v rámci  tejto  výzvy  boli  obsadené.  P.  Horvát  nás 
v piatok večer informoval, že jeden žiadateľ zrušil rezerváciu na deň 18.9.2009 od 8:00-10:00 
hod.  Okamžite sme si ešte pre istotu zarezervovali tento uvoľnený neskorší termín, ak by 
boli problémy so stavebným povolením. 
P.  Šrobár  predložil  návrh  Ing.  Rastislava  Horváta  na  spracovanie  projektu.  Vieme,  že 
úspešnosť  tejto  firmy  je  vysoká.  Spolupracovali  sme  s nimi  pri  spracovaní  projektu 
rekonštrukcie základnej školy,  kde nám bola schválená dotácia. Všetky financie v prípade 
úspechu nám budú refundované. Poslanci návrh prejednali. Diskutovali p. Lesák,  p. Murina, 
p. Lešková, hlavný kontrolór, p. Kubala. Niektorí poslanci doporučili, aby sme ostali členmi 
Interegia, ale žiadosť o dotáciu dať spracovať  firme HR consulting. 

Starosta prečítal nasledovné uznesenie a dal hlasovať o jeho schválení: 

OZ schvaľuje  firmu HR consulting, Ing. Rastislav Horvát,  Papiernická 14, Ružomberok za 
dodávateľa nasledovných činností  týkajúcich sa projektu pre obec Lisková v rámci výzvy 
ROP-4.1a-2009/01,  Regionálneho  operačného  programu,   opatrenia  4.1a  -  Regenerácia 
sídiel:

Popis činnosti Cena

Príprava  žiadosti  o NFP  (vrátane  príloh)  zo 
štrukturálnych fondov EÚ

2 000 EUR

Manažment pri implementácií projektu 1,8 % z celkového objemu 
oprávnených stavebných prác

Zabezpečenie VO 2 000 EUR

Uvedené ceny sú s DPH.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: Stanislav Demko, Pavol Kubala, Oľga Lešková, Vilma Martonová,  Jozef Murina, Jozef 
Roštek, Mojmír Šrobár, 
Proti: 0
Zdržal sa : Jaroslav Timko, Miloš Lesák

Bod č. 6 - Odpadové hospodárstvo
Starosta  uviedol,  že   Ing.  Milan  Filo,  zástupca  Obvodného  úradu  životného  prostredia 
v Ružomberku, ktorý má na starosti odpadové hospodárstvo požiadal, aby bol pozvaný na 
zasadnutie obecného zastupiteľstva. Starosta  privítal na zasadnutí Ing. Fila a p. Macíkovú, 
ktorá  má  v našej  obci  na  starosti  odpadové  hospodárstvo.  Požiadal  p.  Macíkovú,  aby 
poinformovala prítomných o problematike odpadového hospodárstva v našej obci.
P. Macíková uviedla, že v predchádzajúcom období boli i s  Ing. Filom na kontrole po dedine 
a jej okolí, kde bolo zistených niekoľko divokých skládok. Problematika odpadov je veľkým 
problémom celej spoločnosti. Ing. Filo urobil kontrolu evidencie vývozu odpadu a požiadal 
o účasť na zasadnutí  OZ,  kde by sa k problematike odpadov chcel  vyjadriť.  P.  Macíková 
uviedla , že celkove v našej obci by malo vyvážať odpady 750 domácností. Z tohto počtu 100 
domácností nevyváža vôbec, prípadne len neúmerne malé  množstvá na počet osôb, ktoré 
v domácnosti  žije.  V obci  je  zavedený  množstvový  zber,  kedy  občania  platia  za  každú 
odvezenú nádobu 33,-Sk, pričom obec platí 44,- Sk. Takže na každú smetnú nádobu dopláca 
11,-Sk.  Obec zároveň hradí všetky náklady na likvidáciu odpadov, ktoré by mali byť hradené 
občanmi.  Máme  problém  ako  podchytiť  týchto  občanov,  aby  vyvážali  legálne  odpad 
a nevytvárali divoké skládky. Likvidácia  skládok stojí veľa peňazí a zamestnáva pracovníkov 
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obce, ktorí  by mohli  urobiť  veľa užitočnejšej  práce.  Prípadne občania odpad pália,  čo je 
nezákonné a niektoré zložky odpadu poškodzujú zdravie občanov. Do každej domácnosti 
sme  dávali  letáky,  akým  spôsobom  sa  separuje  odpad  v našej  obci.  S občanmi,  ktorí 
nevyvážajú, sme sa osobne rozprávali.  Argumentujú tým, že oni odpad nevytvárajú, lebo 
dôsledne separujú. Vieme však, že vždy vznikne aj odpad, ktorý sa nedá vyseparovať.
 P. Macíková uviedla, že v poslednom období sme začali zbierať aj drobný stavebný odpad. 
Maximálne sa môže vyviesť 1m3 drobného stavebného odpadu (DSO) na 1 rok a osobu. Za 
uloženie tohto stavebného odpadu na skládku obec zaplatí asi 3 000,-Sk za kontajner (t.j. asi 
5 t) .  Uzamknutý kontajner je umiestnený v záhrade obecného úradu. Pracovníci obecného 
úradu na požiadanie kontajner odomknú a zaevidujú, kto odpad priniesol a aké množstvo. Je 
tam tiež umiestnený kontajner na batérie všetkého druhu a kontajner na žiarivky, žiarovky 
a pod. Obec dlhé roky separuje plasty a sklo, škola dvakrát do roka zbiera papier a železný 
šrot.  Máme  zmluvu  s firmou  na  zber  tetrapakov.  Zatiaľ  sa  nám   občanov  nepodarilo 
podchytiť, aby separovali i túto komoditu. Uskutočňujeme minimálne dvakrát do roka zber 
veľkoobjemového  odpadu  a zabezpečili  sme  i zber  nebezpečného  odpadu.  Zbierame 
konáre, zabezpečujeme na požiadanie ich drvenie  v domácnosti. Je schválené vybudovanie 
obecného  kompostoviska.  Požiadali  sme  úrad  práce  o príspevok  na  vytvorenie  nového 
pracovného miesta  kompostmajstra. Toto miesto by malo byť vytvorené od 1. augusta  2009 
a bude zamestnaný pracovník z radou UOZ. Okrem práce na kompostovisku bude pracovník 
zabezpečovať  aj  iné  práce,  najmä  v oblasti  odpadového  hospodárstva.  Celkové  náklady 
obce na likvidáciu odpadov v roku 2008 predstavovali 740 tis. Sk.
Starosta dal slovo Ing. Filovi.  Ing. Filo uviedol, že v odpadovom hospodárstve robí od r. 
1992. V tej dobe obec Lisková vytvorila dočasnú skládku odpadov. Za odpady musela obec 
do štátneho rozpočtu platiť poplatky,  ktoré však bolo možné znížiť,  prípadne odpustiť,  ak 
obec robila kroky, aby sa znížilo množstvo odpadov. V Liskovej sa urobilo veľa dobrých vecí, 
zaviedlo sa triedenie a dosiahlo sa, že obci boli poplatky odpustené. Dočasná skládka však 
už bola uzavretá, pracuje sa na jej rekultivácii. Posledné tri - štyri roky obvodný úrad stále 
rieši sťažnosti a podnety z oblasti odpadového hospodárstva. V Liskovej sú urobené niektoré 
dobré veci,  vybavenosť na triedený zber je veľmi dobrá, čo v niektorých dedinách nie je. 
Taktiež naša dedina sa pravidelne riadi. Čo sa však  robí zle -  sú divoké skládky, ktoré 
vytvára  100  domácností  v našej  obci,  ktoré  tvrdia,  že  odpad  nemajú  –  čo  je  nezmysel, 
pretože odpad tvorí každý občan. A toto znevažuje dobrú prácu v obci. Treba niečo urobiť, 
aby tých 100 domácností robilo s odpadom to čo treba a aby ho nevyhadzovali do prírody, do 
Váhu,  aby  ho  nespaľovali.  Veľa  rokov  a  úsilia  stálo  donútiť  nadnárodný  koncern,  aby 
neznečisťoval  životné  prostredie.  Vec  sa  podarila,  fabrika  nesmrdí.  Preto  je  o to 
zarážajúcejšie, že ľudia si spaľovaním znečisťujú svoje najbližšie okolie a znepríjemňujú a aj 
ohrozujú  život  svojim  najbližším.  Je  paradox,  keď  pracovníci  SCP nahlásia,  že  občania 
Liskovej  zadymujú fabriku.   Už od roku 2006 je  zakázané spaľovať  a skládkovať  zelený 
odpad. Pokuta za spaľovanie je 5000,- Sk pre občanov a 500 tis. Sk pre firmy. Je potrebné 
vytvoriť  kompostovisko,  na ktoré je možné žiadať aj  dotácie. Obvodný úrad spolupracuje 
s pracovníkmi obce a je vždy ochotný obci pomôcť. Vytvorenie divokých skládok, prípadne 
spaľovanie,  je však potrebné dokázať, čo je niekedy veľmi zložité.
Starosta  uviedol,  že  už  boli  vyrubené i finančné pokuty,  prípadne  vinníci  odrobili  určené 
hodiny na verejno-prospešných prácach. Najväčší problém je to, že občania sa boja vinníkov 
nahlásiť, aby si neznepriatelili susedov, prípadne aby sa im niekto za to nepomstil.
P. Tomková uviedla, že potrebu obecného kompostoviska sme si uvedomili  už dávnejšie. 
Vzhľadom na veľkosť dediny a po zvážení nákladov do budúcnosti chceme vybudovať malé 
obecné  kompostovisko.  Už  niekoľko  rokov  žiadame  z rôznych  zdrojov  financie  na  jeho 
vybudovanie, zatiaľ sme neboli úspešní. Do žiadosti vždy boli zapracované aj financie na 
kompostéry, ktoré by boli rozmiestnené po dedine, prípadne do domácnosti, kde je ochota 
kompostovať.  V kompostéroch  sa zelený odpad veľmi rýchlo rozloží a občania si ho môžu 
zapracovať  nazad  do  svojich  záhrad.  Pre  občana  i pre  obec  je  tento  spôsob  likvidácie 
zeleného odpadu najjednoduchší i najlacnejší. Zároveň by sa kompostovanie v domácnosti 
mohlo podporiť takým spôsobom, že pokiaľ občan preukáže, že kompostuje, zníži  sa mu 
poplatok za odpad.
Ing. Filo dal poslancom otázku, či je systém množstvového zberu, ktorý je schválený v našej 
obci,  dobrý.  Pokiaľ by si občan zaplatil paušálny poplatok, všetok odpad by dal do nádoby 
a nevyvážal by ho na divoké skládky.  Prípadne,  zvoliť  kombinovaný poplatok. Aj keď by sa 
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divoké skládky úplne nezamedzili, určite by ich bolo oveľa menej. V Lipt. Štiavničke už úplne 
zamedzili divokým skládkam.
P. Roštek uviedol, že v Liskovej je celkom dobre riešená likvidácia odpadu. Je však potrebné 
kontrolovať tých 100 domácností,  ktoré odpad nevyvážajú. Diskutovala   p. Macíková,   p. 
Martonová, p. Šrobár, p. Murina, hlavný kontrolór,  p. Kubala, p. Timko, p. Tomková.
Poslanci doporučili, aby sa napísal list tým občanom, ktorí nevyvážajú odpad a  v liste uviesť 
i pokuty, ktoré budú platiť v prípade porušenia VZN. Taktiež opakovane zverejňovať spôsob 
triedenia a likvidácie jednotlivých druhov odpadov. Taktiež treba spolupracovať so školou, 
treba osloviť ohľadom spolupráce  riaditeľa školy.
P.  Martonová  uviedla,  že  v niektorých  obciach  sú  detské  ekohliadky,  ktoré  oslovujú 
i dospelých, aby triedili a likvidovali odpad legálnym spôsobom. A je to veľmi účinné.
Ing. Filo uviedol, že posledné roky veľmi  intenzívne pracuje združenie Tatry, ktoré zisťuje 
divoké skládky,  nahlasuje ich na úrady a ak sú úrady nečinné,   podá na nich aj  trestné 
oznámenie. Toto združenie spolupracuje aj s deťmi, propaguje kompostovanie a pod.
Ing. Filo vysvetlil, že vlastník pozemku, na ktorom sa nachádza divoká skládka, je povinný 
nahlásiť túto skutočnosť obci, kde sa skládka nachádza a obvodnému úradu. Obvodný úrad 
životného prostredia  musí  dať  hlásenie  na políciu,  ktorá  zisťuje  pôvodcu skládky.  Pokiaľ 
polícia  nič  nezistí,  OÚŽP začne správne konanie,  v ktorom zisťuje,  či  vlastník  a užívateľ 
vykonal  všetky opatrenia,  aby  zamedzil  vytvoreniu  divokej  skládky.  Ak nič  neporušil,  tak 
komunálny odpad musí zlikvidovať obec, ak sa jedná o nebezpečný odpad zlikviduje odpad 
na náklady štátu OÚŽP.
P.  starosta  uviedol,  že  občania  budú upozornení   miestnym rozhlasom,  internetom a na 
vývesných  skrinka,   aby  likvidovali  odpad  legálnym  spôsobom,  pretože  ak  sa  neurobí 
náprava,  prejdeme  na  paušálny  poplatok.  Občanom,  ktorí  oficiálne  nevyvážajú  odpad, 
napíšeme list.
Starosta poďakoval Ing. Filovi za účasť na zasadnutí a Ing. Filo odišiel.

Bod č. 7 - Rôzne
A/  Hlavný  kontrolór  obce  predložil   poslancom  OZ  Plán  kontrolnej  činnosti  hlavného 
kontrolóra obce  Lisková   na II. polrok 2009. Zároveň poslanci poverili hlavného kontrolóra 
vykonaním  následných  finančných  kontrol.  Starosta  dal  o schválení  plánu  podľa 
predloženého návrhu hlasovať.
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci

B/ P.  Martonová  upozornila  na  neporiadok,  ktorý  je  na  pozemku  p.  Pociska,  treba  ho 
upozorniť, aby ho odpratal.
Ďalej uviedla, že občania sa sťažujú, že niektorí občania na okraj hlavnej cesty umiestňujú 
veľké skaly, aby vodiči neparkovali pri nich. Je to nebezpečné. 
Diskutovali hlavný kontrolór, p. Šrobár, p. Roštek, ktorí konštatovali, že by občania na štátnej 
ceste nemali umiestňovať akékoľvek zábrany.
P. Martonová uviedla, že majitelia spoločných dvorov nechcú povoliť prechod občanov do 
kostola, či keď idú do obchodu alebo roboty. Navrhla, aby starosta oslovil majiteľov, za akých 
podmienok by dovolili,  aby občania  mohli  cez  ich  dvor  prechádzať.  Dookola  je  to  veľmi 
ďaleko a keď starí občania nemôžu ísť skratkou, ani nedôjdu.
Starosta  uviedol,  že  obec  nemá  právo  vstupovať  na  tieto  dvory,  môže  ich  len  osloviť 
a požiadať, aby prechod povolili. Uviedol, že už v minulosti požiadal o povolenie prechodu, 
upravil sa chodník, osadilo sa verejné osvetlenie, teraz však noví majitelia prechod nechcú 
povoliť
Ing.  Lesák  navrhol,  aby  sa  poprípade  urobil  chodník  cez  farský  pozemok.  P.  Tomková 
uviedla, že v minulosti sme požiadali Biskupský úrad, aby nám odpredal časť pozemku, na 
ktorom by sa urobil chodník pre peších. V tej dobe Biskupský úrad odpredaj neschválil.
P.  Timko uviedol,  že ak  starosta  pôjde osloviť  majiteľov  spoločných dvoroch,  mal  by im 
ponúknuť  i nejaké  podmienky,  aby  sa  im  to  oplatilo.  Napr.  odpustiť  im  dane,  prípadne 
ponúknuť aj iné spôsoby, aby im to vynahradilo. Napr. urobiť chodník a vydláždiť ho atď. 
P. Martonová uviedla, že treba v ulici urobiť najskôr odvodnenie.
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C/ P. Kubala sa spýtal, či sa riešilo niečo ohľadom odpredaja pozemku p. Malej, pretože on 
má výpis zo Správy katastra v Ružomberku, kde je napísané, že predmetný pozemok nie je 
obecný a či uznesenie platí. Starosta  uviedol, že uznesenie platí. Geometrický plán, ktorý 
bol predložený na kataster, bol spracovaný na celú cestu, takže zmluvu by museli podpísať 
všetci vlastníci. Z tohto dôvodu sa dal spracovať geometrický plán len na časť, ktorá sa bude 
odpredávať.  Spolupracujeme  s JUDr.  Lehotským,  po  spracovaní  geometrického  plánu 
a ďalších potrebných náležitostí budú materiály odovzdané na katastri.  
Čo sa týka stavebných  vecí v lokalite Krivý kút,   legalizáciu cesty  bude robiť pracovník 
z Mestského úradu v Ružomberku, ktorý je odborne spôsobilý v tejto oblasti a stavebný úrad 
v Likavke bude spracovávať odstránenie stavby plota, ktorý je osadený na asfaltovej ceste. 
Ing. Benčo pracuje na legalizácii vybudovaného plota p. Mrvovej.

Starosta uviedol, že v cintoríne, keď ide zosnulý na kremáciu, pri poslednej rozlúčke  sa stojí 
na ceste. Na časti schodov plánujeme urobiť bezbariérový vstup, aby mohlo ísť auto až do 
areálu cintorína. 
Viac bodov v rôznom nebolo.

Bod č. 8 – Ukončenie
Starosta poďakoval prítomným za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie ukončil.  

V Liskovej, 30. júna  2009

Zapisovateľka :  Jana Tomková                                 ...............................

Overovatelia:     Stanislav Demko                              ................................

                          Vilma Martonová                               ................................

                                                                                                    Ján   L a u k o
                                                                                                                  starosta obce 
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