
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v     Liskovej,  
ktoré sa uskutočnilo dňa   20. októbra  2009  o     16.30 hod.  

na Obecnom úrade v     Liskovej  

Prítomní : 
Starosta obce  - Ján Lauko

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Liskovej:  Pavol Kubala, Ing. Miloš Lesák, Vilma Martonová, 
Oľga Lešková,  Jozef Roštek, PaedDr. Mojmír Šrobár, Doc. RNDr. Jaroslav Timko  PhD.
(Ospravedlnení: Stanislav Demko,  Ing. Jozef Murina)
  
Hlavný kontrolór -   Ing. Ferdinand Piroh

Zapisovateľka  - Jana Tomková 

Hostia: podľa prezenčnej listiny

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta Ján Lauko privítal  prítomných  a oboznámil ich s programom. Starosta 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.   IBV  Vyšné Záhumnie – vodovod, kanalizácia
      6.   Verejné obstarávanie akcií
      7.  Vyhodnocovacia správa za školsky rok 2008/2009 za základnú školu a za materskú školu
      8.   Projekt  z operačného programu  Životné prostredie, prioritná os 3, ochrana ovzdušia 

a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy  /nákup čistiacej techniky na miestne 
komunikácie/ 

9. Rôzne, diskusia

10.Ukončenie 

Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta ako  zapisovateľku určil p. Janu Tomkovú, za overovateľov zápisnice p. Oľgu Leškovú 
a p. Mojmíra Šrobára. 

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

Bod č. 4 – Kontrola uznesení 
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Uznesenia   z riadneho zasadnutia  OZ zo dňa 8.  septembra 2009 skontroloval  a ich  plnenie 
vyhodnotil   hlavný kontrolór  obce Ferdinand Piroh,  ktorý   skonštatoval,  že  uznesenia  boli 
v termíne splnené.

Bod č.  5 -  IBV  Vyšné Záhumnie – vodovod, kanalizácia 
Starosta privítal zástupcov Vodárenskej spoločnosti Ružomberok (VS)  Ing. Jozefa Tvarušku a 
p. V. Vevericu. Uviedol,  že  obec Lisková je akcionárom Vodárenskej spoločnosti a v tomto roku 
sa podarilo zabezpečiť, aby boli pre našu obec vyčlenené finančné prostriedky vo výške 500 tis. 
Sk na rok 2009  a na rok 2010 je prisľúbené 600 tis. Sk na vybudovanie kanalizácie a vodovodu 
na novej ulici – IBV Vyšné Záhumnie. Práce sa budú robiť v spoluinvestorstve obce a VS. Obec 
odstráni skrývku,  VS zabezpečila projektovú dokumentáciu, uloží kanalizačné a vodovodné 
rúry, zabezpečí stavebný dozor, obec zabezpečí zásyp výkopu a následnú úpravu cesty.  Všetky 
podrobnosti o zabezpečení tejto stavebnej akcie sú uvedené v inominátnej zmluve, ktorá bola e-
mailom doručená všetkým poslancom a je potrebné,  aby ju  obecné zastupiteľstvo schválilo. 
Starosta požiadal Ing. Jozefa Tvarušku, aby vysvetlil základné náležitosti zmluvy a odpovedal 
na dotazy poslancov.
Ing. Tvaruška uviedol, že zmluva rieši rozdelenie prác,  financovanie a majetkoprávne 
vysporiadanie vlastníckych vzťahov. Stoková sieť je majetkom obce, aj vybudovaná nová 
kanalizácia by ostala v majetku obce, vodovod je v majetku vodárenskej spoločnosti 
a novovybudovaný vodovod by sa stal majetkom vodárenskej spoločnosti.  Tento rok by sa 
urobilo asi 220 m a budúci rok by sa urobila zvyšná časť  - 250 m.  P. Šrobár sa spýtal, či 
prípojky budú urobené tak, ako sú prerozdelené stavebné parcely a ako bude riešené 
odvodnenie dažďovej vody z cesty?
P. Tvaruška uviedol, že prípojky budú urobené na hranicu pozemku,  po „kufor cesty“, aby sa 
v budúcnosti pri budovaní prípojok nepoškodil asfalt.  Projekt nerieši dažďovú, len splaškovú 
kanalizáciu. Táto bude riešená v projekte cesty a bude odvádzaná do potoka. Práce by sa začali 
čo najskôr po podpise zmluvy, tento rok by sa urobila I. etapa a hneď na začiatku roka by 
pokračovali druhou etapou. Na kanalizáciu  sa urobí  dodatok k Zmluve o prevádzkovaní 
kanalizácie. 
Starosta  uviedol, že celkový rozpočet na túto stavbu je 6,5 milióna Sk.  
P. Veverica uviedol, že VS nakupuje materiály vo veľkých množstvách, pri ktorých sú veľké 
zľavy a preto skutočné náklady na stavbu by mali byť oveľa nižšie.  Pri príprave zmluvy urobili 
vlastnú kalkuláciu na priame náklady, ktorá odráža skutočnosť.  Ďalej uviedol, že vodovod 
i kanalizácia budú uložené v jednej ryhe, vzdialené asi 60 cm od seba. Potrubie na kanalizáciu 
bude 300 mm a na vodu 100 mm.
 Hlavný kontrolór p. Piroh sa informoval, ako sa bude robiť delenie do majetku. P. Tvaroška 
uviedol, že náklady na vodovod a kanalizáciu  sú približne  rovnaké, takže aj delenie bude na 
polovicu.
P. Lešková sa informovala dokedy platí zmluva. P. Tvaruška odpovedal, že do ukončenia stavby.
P.  Timko uviedol,  že  ak  je  obec  vlastníkom kanalizácie,  tak  je  v zmluve  v bode  5.2  chyba. 
Posledné  slovo  má  byť  vo  vlastníctve  obce.  Taktiež   požiadal,  aby  bol  bod  6.3   bližšie 
špecifikovaný.
 P. Tvaruška potvrdil, že správne znenie bodu 5.2 je nasledovné:  Keďže na území obce Lisková 
vlastníkom objektov a zariadení  verejnej  kanalizácie je obec Lisková a  prevádzkovateľ  túto 
prevádzkuje  na  základe  zmluvy  o nájme  č.  2005/Nk/02  zo  dňa  02.05.2005,  ukončená 
a vodohospodárskym  orgánom  k užívaniu  povolená  časť  stavby  stavebný  objekt  „SO  03 
Rozšírenie kanalizácie“ v projektovanej dĺžke 470,0 m a 31 ks zaústení kanalizačných prípojok 
do  zriadenej  kanalizácie,  bude  vo  vlastníctve  obce.  Bod  6.3  bude  v zmluve  upresnený 
nasledovne:  Realizácie  stavby  bude  ukončená  v roku  2010  a to  v rozsahu  projektovej 
dokumentácie  overenej  stavebným  úradom  bez  vodovodných  prípojok  okrem  pripojení 
a kanalizačných  prípojok  okrem  zaústení.  Zmluva  bude  v zmysle  pripomienok   p.  Timku 
upravená. 
P. Timko sa spýtal, či tieto práce nemôže VS alebo obec  financovať zo štrukturálnych fondov.
P. Tvaroška uviedol, že obec Lisková nepatrí medzi aglomerácie, ktoré sú oprávnené čerpať zo 
štrukturálnych fondov financie na výstavbu vodovodu a kanalizácie..
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P. Veverica uviedol, že niektoré obce získali financie z Envirofondu.
P. Timko uviedol, že by sme sa mali uchádzať z dôvodu ušetrenia financií  o dotáciu 
z Envirofondu. 
P. Tvaruška uviedol, že z tohto fondu sa ťažko získavajú financie. Obec sa taktiež  musí 
spolupodieľať na financovaní. Teraz je istota, že pre obec Liskovú je schválený finančný limit 1,1 
milióna Sk a tieto financie sú už isté a môže sa hneď začať robiť. 
Starosta sa spýtal, či poslanci majú ešte nejaké pripomienky alebo dotazy. 
Keďže žiadne dotazy už neboli, starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení:
Obecné zastupiteľstvo:
A) berie na vedomie 
- spolufinancovanie realizácie stavby „IBV – Vyšné Záhumnie Lisková, vodovod a 

kanalizácia“ s Vodárenskou spoločnosťou Ružomberok, a.s.
B) schvaľuje
- znenie predloženej inominátnej zmluvy č. Lisková/IP1d4/2009 s pripomienkami týkajúcich 

sa ustanovení  bodov 5.2 a 6.3 predloženej zmluvy,
- spoluvlastníctvo  k ukončenej a vodohospodárskym orgánom k užívaniu povolenej stavby 

tak,  že v projektovej dokumentácií overenej stavebným úradom stavebný objekt s názvom 
„SO 03 Rozšírenie kanalizácie“ v projektovanej dĺžke 470,0 m a 31 ks zaústení 
kanalizačných prípojok do zriadenej verejnej kanalizácie bude vo vlastníctve obce Lisková a 
 stavebný objekt s názvom „SO 01 Rozšírenie vodovodu“ v projektovanej dĺžke 618,00 m 
a 31 ks pripojení vodovodných prípojok na zriadené vodovodné potrubie bude vo 
vlastníctve Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s. 

- v inominátnej zmluve vymedzený rozsah prác a dodávok financovaný obcou Lisková,
- pre stavebný objekt s názvom „SO 01 Rozšírenie vodovodu“ postúpenie investičných práv 

a záväzkov z obce Lisková na Vodárenskú spoločnosť Ružomberok vyplývajúcich 
z rozhodnutia (stavebného povolenia) vydaného dňa 25.06.2009 Obvodným úradom 
životného prostredia v Ružomberku, Úsek štátnej vodnej správy pod č. ŠVS-2009/01058–
13. 

C) Odporúča  starostovi obce po zapracovaní pripomienok týkajúcich sa ustanovení  bodov 5.2 
a 6.3 predloženej inominátnej zmluvy č. Lisková/IP1d4/2009 túto podpísať.

Hlasovanie:
Prítomní:  Pavol Kubala, Miloš Lesák, Vilma Martonová, Oľga Lešková,  Jozef Roštek, Mojmír 
Šrobár, Jaroslav Timko  
Za: Pavol Kubala, Miloš Lesák, Vilma Martonová, Oľga Lešková,  Jozef Roštek, Mojmír  Šrobár
Proti: 0
Zdržal sa: Jaroslav Timko
Starosta poďakoval p. Tvaruškovi a p. Vevericovi  za účasť na zasadnutí a rozlúčil sa s nimi.

Bod č. 6 -   Verejné obstarávanie akcií
Starosta uviedol, že bolo zasadnutie Komisie pre verejné obstarávanie,  kde sa vyhodnotili aj 
predložené ponuky na zemné práce na stavbu IBV  Vyšné Záhumnie – vodovod, kanalizácia, 
ktoré má zabezpečiť obec.  Starosta požiadal p.  Leškovú,  aby  informovala poslancov o 
výberovom konaní.
P. Lešková uviedla,  že boli doručené tri ponuky. Komisia doporučila za dodávateľa stavby  „IBV 
– Vyšné Záhumnie Lisková SO 01 – rozšírenie vodovodu – zemné práce a SO 02  Rozšírenie 
kanalizácie – zemné práce“  firmu Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. Pri Váhu 6, 034 06 
Ružomberok, ktorá dala najnižšiu cenovú ponuku – 19522,35 € s DPH (588 130,31 Sk). Druhý 
uchádzač: Jozef POCHYBA – DOMINO, E. Bohúňa 48, 034 01 Ružomberok dal ponuku vo 
výške 24 848,97 € s DPH a tretí uchádzač Vladimír Richtárik RILINE, Raveň 12, 034 03 
Ružomberok vo výške 26 181,58 € s DPH.

Starosta dal hlasovať o návrhu Komisie pre verejné obstarávanie, ktorá doporučila za 
dodávateľa  firmu: Vodárenská spoločnosť Ružomberok
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Hlasovanie:
Prítomní:  Pavol Kubala, Miloš Lesák, Vilma Martonová, Oľga Lešková,  Jozef Roštek, Mojmír 
Šrobár, Jaroslav Timko  
Za: Pavol Kubala, Miloš Lesák, Vilma Martonová, Oľga Lešková,  Jozef Roštek, Mojmír  Šrobár
Proti: 0
Zdržal sa: Jaroslav Timko

P. Lešková uviedla, že komisia prejednávala aj cenové ponuky na spracovateľa „ Doplnku č. 1 
Územného plánu obce Lisková. Uviedla, že boli doručené 3 cenové ponuky od nasledovných 
uchádzačov: 1. uchádzač : Ing.arch. Peter Krajč – autorizovaný architekt, M.Šinského 9, 010 07 
Žilina. Cena s DPH   4 760,-  €
2. uchádzač: Ing.arch. Marián Pivarči – autorizovaný architekt, reg. číslo 1051 AA, Gaštanová 
25, 010 01 Žilina, cena s DPH  5 950,-  €
 a 3. uchádzač: Ing.arch. Peter Nezval – autorizovaný architekt, Šinského 7, 010 07 Žilina. 
Cena s DPH 6 009,50  €.  Komisia doporučila za spracovateľa Ing. arch. Petra Krajča, ktorý dal 
najnižšiu ponuku. 
Starosta dal hlasovať o návrhu Komisie pre verejné obstarávanie:
Hlasovanie:
Prítomní:  Pavol Kubala, Miloš Lesák, Vilma Martonová, Oľga Lešková,  Jozef Roštek, Mojmír 
Šrobár, Jaroslav Timko  
Za: Pavol Kubala, Miloš Lesák, Vilma Martonová, Oľga Lešková,  Jozef Roštek, Mojmír  Šrobár
Proti: 0
Zdržal sa: Jaroslav Timko

Starosta oboznámil prítomných, že keď bude spracovaný návrh Doplnku č. 1  Územného plánu 
obce Lisková (ÚP), tento návrh bude predložený poslancom, p. Krajč bude prizvaný, ak by boli 
vznesené dotazy. Ak nebudú pripomienky, tak ho  spracuje načisto a už bude v práci pokračovať 
obstarávateľ.
P. Timko sa informoval, či návrh nebude zverejnený aj v obci.  Starosta uviedol, že už bolo 
zverejnené oznámenie o začatí obstarávania Doplnku č. 1 ÚP dňa 5.5.2009. 

Bod č. 7 -  Vyhodnocovacia správa za školsky rok 2008/2009 za ZŠ  a za materskú  školu
Starosta uviedol, že na zasadnutie OZ bol pozvaný i riaditeľ  Mgr. Peter Kulich, ktorý sa však 
ospravedlnil, lebo sa  z vážnych dôvodov nemohol zasadnutia zúčastniť.   Každý poslanec 
dostal vyhodnocovacie  správy e-mailom. Starosta vyzval poslancov, aby sa k správam vyjadrili. 
K vyhodnocovacej správe ZŠ sa vyjadril hlavný kontrolór a p. Šrobár, ktorí protestovali proti 
formulácii týkajúcej sa práce zriaďovateľa a Školskej komisie.  Keďže riaditeľ nebol na 
zastupiteľstve prítomní,  niektoré sporné veci budú s ním prejednané na Školskej  komisii.
Poslanci správy berú na vedomie. 
Starosta dal hlasovať:
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci
Správy boli zobraté na vedomie.

Bod č. 8 -   Projekt  z operačného programu  Životné prostredie, prioritná os 3, ochrana 
ovzdušia  a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy  /nákup čistiacej techniky 
na miestne komunikácie/
Starosta dal slovo p. Tomkovej.  P. Tomková uviedla, že  po zistení, že je možnosť získať 
finančné prostriedky z OP ŽP na zakúpenie auta i s nadstavcami na čistenie ciest, oslovili sme 
viac firiem na spracovanie žiadosti o dotáciu. Ponuky vo forme zmlúv predložili 2 uchádzači. 
Vzhľadom k tomu, že termín odovzdania žiadostí je 3. novembra 2009, predbežne poslala 
zmluvy e-mailom poslancom a žiadala ich vyjadrenie, ktorú firmu by doporučili.  Zmluvy boli 
predložené i Komisii pre verejné obstarávanie, ktorá ich posudzovala. 
Prvá ponuka bola od firmy Euro dotácie, a.s., Dolné Rudiny 2, 010 01 Žilina a druhá od firmy
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OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o., oddelenie EUROTREND, Pazmáňa 2125/27, 927 01 
Šaľa.  Finančne výhodnejšia bola ponuka  od firmy EUROTREND, avšak zmluva obsahuje pre 
nás nevýhodnejšie legislatívne podmienky. Obec v prípade nesplnenia bodov zmluvy č. 2.13, 
5.2, 5.3 – ktoré sa nedali stopercentne zaručiť by mohla mať veľmi vysoké ( až miliónové ) 
náklady na pokuty a sankcie.  Náš návrh na úpravu týchto bodov firma neakceptovala. Preto sa 
komisia rozhodla doporučiť ponuku firmy  Eurodotácie. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení:
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  na základe doporučenia Komisie pre verejné obstarávanie 
1/  schvaľuje  firmu Euro Dotácie, a. s.   Dolné Rudiny 2, 010 01  Žilina za dodávateľa 
externého projektového manažmentu projektu pre obec Lisková v rámci výzvy  OP ŽP 
(opatrenie 3.1. Ochrana ovzdušia). Projekt má názov „Zlepšenie kvality ovzdušia pre obyvateľov 
obce Lisková“
Cena externého projektového manažmentu :

a) odmena poskytovateľa  za  spracovanie  ŽoNFP a súvisiace poradenské a konzultačné 
služby  je  stanovená  dohodou  zmluvných  strán  vo  výške  1700,-  EUR  (slovom: 
tisícsedemsto EUR) (51 214,20 SKK),

b) odmena  poskytovateľa  za  implementáciu  projektu  bude  vo  výške  3  %  zo  sumy 
schváleného nenávratného finančného príspevku,

c) odmena  za  výber  dodávateľa a s tým  súvisiace  poradenské  a konzultačné  služby  je 
stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 1% zo sumy schváleného nenávratného 
finančného príspevku.

Ceny uvedené v zmluve sú bez DPH.

2/  doporučuje starostovi obce, aby s firmou Euro Dotácie podpísal „Zmluvu o poskytnutí služby 
na zabezpečenie externého projektového manažmentu“,  podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Prítomní:  Pavol Kubala, Miloš Lesák, Vilma Martonová, Oľga Lešková,  Jozef Roštek, Mojmír 
Šrobár, Jaroslav Timko  
Za: Pavol Kubala, Miloš Lesák, Vilma Martonová, Oľga Lešková,  Jozef Roštek, Mojmír  Šrobár
Proti: 0
Zdržal sa: Jaroslav Timko

P. Tomková uviedla, že z dotácie  je možné zakúpiť   len techniku na čistenie ulíc, nie na zimnú 
údržbu.  Zakúpili  by  sme   Univerzálny  nosič  komunálnych  nadstavieb  Fumo  Carrier 
s hydraulickým  čerpadlom,  aby   mohol  byť  v budúcnosti  pripojený  aj  sypač,  oprávnenou 
aktivitou je aj postrekovacia cisterna 2000 lit., mycia lišta 1600mm,  samozberná
zametacia nadstavba, vysávač lístia, tlaková umývacia puška na ručné umývanie, zavlažovacia 
hadica.  Na toto vozidlo je možné  v budúcnosti  dokúpiť  sypač, odhrňovač a predné kosačkové 
rameno.  Nadstavby sú  na  nohách,  medzi  ktoré  univerzálny  nosič  nacúva,   takže  osadenie 
nadstavby je jednoduché.  Nosič je päťtonový a má trojstrannú sklápaciu korbu. Informovali sme 
sa, či je možné žiadať aj 2 vozidlá. Odpoveď bola, že  nie. Pre nás je plus, že sme v blízkosti 
Ružomberka, ktorý patrí  medzi  mestá s riadenou kvalitou ovzdušia,  za čo by mali  byť  body 
navyše.
Diskutovala p. Lešková, p. Šrobár, Roštek, p. Martonová  a p. Timko.
Starosta uviedol, že auto nám veľmi treba, lebo multikára je stará, stále ju treba opravovať. 
Taktiež počet nezamestnaných, sa znižuje.   Pred 7 rokmi ich bolo 183, teraz je 33 
nezamestnaných,  ale na aktivačných prácach pracuje  len 5 pracovníkov, aj tí pracujú len dva 
dni v týždni.
P. Timko sa informoval, aké sú celkové náklady na projekt.
P. Tomková uviedla, že celkové náklady na projekt  sú 204 581,94 €,  čo je 6 163 235,50 Sk. 
Obec sa podieľa na spolufinancovaní vo výške 5 %.  K žiadosti je potrebné doložiť uznesenie 
nasledovného znenia:
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje  :  
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a) predloženie  žiadostí  o NFP v rámci  OP  ŽP  (opatrenie  3.1.  Ochrana  ovzdušia)  na 
realizáciu projektu „Zlepšenie kvality ovzdušia pre obyvateľov obce Lisková“  s výškou:

• celkových výdavkov na projekt 204 581,94 EUR  (6 163 235,50 Sk).
• celkových oprávnených výdavkov na projekt 204 581,94 EUR    

b) financovanie projektu vo výške 10 230 EUR (308 188,98 Sk) z celkových oprávnených 
výdavkov na projekt z vlastných zdrojov (z rozpočtu obce)

Starosta dal hlasovať o predloženom  návrhu uznesenia:
Hlasovanie:
Prítomní:  Pavol Kubala, Miloš Lesák, Vilma Martonová, Oľga Lešková,  Jozef Roštek, Mojmír 
Šrobár, Jaroslav Timko  
Za: Pavol Kubala, Miloš Lesák, Vilma Martonová, Oľga Lešková,  Jozef Roštek, Mojmír  Šrobár
Proti: 0
Zdržal sa: Jaroslav Timko

Bod č. 9 - Rôzne, diskusia
A/ Starosta uviedol, že dňa 14. novembra, prípadne 28. novembra 2009 sa uskutočnia voľby do 
samosprávnych krajov.  V obci budú dva okrsky umiestnené v kultúrnom dome. Dnes bolo prvé 
zasadnutie okrskov, členovia zložili sľub a vylosovali predsedov a podpredsedov komisií.

B/  Starosta prečítal  list z Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, ktorý rozhodol o zápise 
rim. kat. kostola Premenenia Pána  do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu pod číslom 
11616/0.  Odôvodnili  to  nasledovne:  kostol  bol  postavený  v roku  1936  podľa  projektu  J. 
Merganca a je dôležitým dokladom vývoja sakrálnej architektúry na Slovensku a výnimočným 
dobovým moderným riešením sakrálnej funkcie s nápaditým zakomponovaním staršej veže do 
hmoty  nového  objektu.  Svojou  dispozíciou,  štýlovým  prevedením  a uplatnením  stavebných 
detailov  je  príkladnou  ukážkou  medzivojnovej  architektúry.  Ako  architektonicky  hodnotný 
a urbanisticky  významný  objekt  disponuje  kostol  pamiatkovými  hodnotami  v zmysle  zákona 
o ochrane pamiatkového fondu.

C/ Starosta predložil poslancom mapu, na ktorej boli označené trasy privádzača R1 ku diaľnici. 
Sú tri   alternatívy.  Jedna alternatíva je,  že privádzač by šiel  popri  cintoríne,  popod jaskyňu 
a popri stráni.   Dve ďalšie idú cez tunel mimo Liskovej.  Poslali sme stanovisko, že kategoricky 
nesúhlasíme s alternatívou popri jaskyni.  Starosta ďalej uviedol, že bol pozvaný na stretnutie 
s ministrom  pri  Dubnej  skale,  ktorý  položil  základný  kameň  pre  diaľnicu  Dubná  skala  – 
Ivachnová.  Výstavba tohto úseku  by sa mala začať   v marci 2010. Výstavba privádzača je 
dlhodobejšia  záležitosť.  Pokiaľ  by  získal  ďalšie  informácie  o privádzači,  okamžite  bude 
poslancov informovať.
Diskutovali p. Lesák, p. Kubala a p. Roštek.  

D/ Starosta informoval, že prišiel rozsudok v mene Slovenskej republiky na Petra Lauku, ktorý 
poškodil hodiny na námestí 8. februára 2009. Súd  ho odsúdil na trest povinnej práce na 50 
hodín a zaviazal ho uhradiť škodu  obci Lisková vo výške 1398 ,-€. 

E/ Starosta  prečítal  žiadosť  p.  Camberovej  o odpredaj  6  m2  pozemku ,  ktorý  vlastní  obec 
Lisková. 
Starosta prečítal návrh na uznesenie a dal o ňom  hlasovať:
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej     schvaľuje   na základe žiadosti p. Anny Camberovej, bytom 
Lisková  č. 386,  odpredaj   6 m²      z  pozemku  parcelné číslo 1987   k. ú.  Lisková za cenu 2,5 
€/ m² (  75,315  Sk/m²).  Všetky náklady na prevod nehnuteľnosti hradí kupujúca.
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  všetci
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F/  Starosta informoval o prácach, ktoré sa začali na budove základnej školy. Pracovníci z firmy 
Stabil robia nepretržite celé dni. Každý týždeň sa konajú kontrolné dni.  Pochválil riaditeľa školy 
Mgr. Kulicha, ktorý je veľmi nápomocný ako organizátor  pri organizovaní vyučovania. Keď sa 
nemohlo  učiť,  deti  ušli  na  výlet,  do  divadla,  alebo  na  branné  cvičenie.  Dve  triedy  sa  učia 
v katolíckej škole a dve triedy v materskej škole. Majstri urobili už výmenu radiátorov a rúr na 
prvom poschodí. V škole sa učí len v učebniach na prízemí  a tam sa už kúri novými radiátormi. 
Na druhom poschodí sú prázdne učebne, ale povala je veľmi dôkladne popodkladaná, aby sa 
neporušila  stabilita.  Statik  stále  robí  kontrolu,  bezpečnostný  technik  školy  i firmy  Stabil 
spolupracujú a kontrolujú  dodržiavanie bezpečnosti  pri stavbe, aby sa deťom niečo nestalo.

G/  Starosta uviedol, že sme napísali žiadosť na Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 
Žilina, aby nám darovali motorové vozidlo pre náš  požiarny zbor  a to špeciálnu hasičskú
 Aviu -31.1   KH.  V Liskovej na Športklube sa  uskutočnilo celoslovenské finále hasičov. 
Z každého okresu boli nominované dve družstvá. Bolo tam skoro 2 tis. návštevníkov.  Počasie 
však bolo veľmi zlé – stále pršalo.  Mal prísť i minister p. Kaliňak a predseda ŽSK p. Blanár, ale 
nakoniec neprišli.

H/ Starosta  uviedol,  že  na  účet  prišli  financie  za  znehodnotenie  zelene  z dôvodu  výstavby 
diaľnice. Tieto financie sa môžu použiť len na výsadbu zelene.

CH/  P. Martonová sa spýtala, že keď sa zrušila miestnosť pre organizácie v katolíckej škole, či 
budú mať náhradnú miestnosť.  Len bursovníci ešte sú v hornej miestnosti. Starosta požiadal p. 
Timku, aby bursovníkom, medzi ktorými sú i členovia Domky,  umožnili v miestnosti Domky robiť 
nácvik  –  najmä spievanie.  Neskoršie  starosta  zabezpečí  nácvik  tanca v telocvični  základnej 
školy. Družstvo kultúru len temperuje, u doktorky sa vykuruje ohrievačmi.  P. Timko uviedol, že 
v Domke je rada, ktorá môže rozhodnúť a treba osloviť aj p. farára, aký má názor. Taktiež mladí 
musia dať záruky, že zabezpečia, aby tam bol poriadok.

I/ P.  Martonová  sa  informovala,  kedy  budú  svietiť  svetlá  na  novej  križovatke.   Starosta 
odpovedal, že v piatok 23. 10. 2009 je oficiálne odovzdanie križovatky, tam sa dozvie ďalšie 
informácie. Svetlá a chodník  má do správy prebrať obec Lisková.

J/ Hlavný kontrolór p. Piroh upozornil, že treba pripraviť návrh rozpočtu na rok 2010. Starosta 
uviedol, že občania majú záujem o vybudovanie ihriska s umelou trávou. V tom prípade však 
treba v rozpočte naň vyčleniť 700 tis. Sk, lebo tretinu hradí obec. My sme žiadali už v prvom 
kole  financie  na  vybudovanie  ihriska,  ale  žiadosť  nebola  schválená.  Bude  treba  vymedziť 
i priestor, kde by bolo situované – najlepšie, na futbalovom ihrisku pri škole.

K/ P. Timko konštatoval, že uznesením 173/5 sa za dodávateľa materiálu :  „Zmena a doplnok 
ÚPN-O Lisková“  bola schválená  firma  Urbion zo Žilina.  Starosta  vysvetlil,  že ku dodatku 
územného plánu treba obstarávateľa a spracovateľa. Firma Urbion je obstarávateľ, pripravuje 
materiály, oslovuje dotknuté orgány, atď., všetky jeho práce, čas a finančné náklady sú presne 
uvedené v zmluve – starosta ich prečítal.  Spracovateľ robí výkresovú čas.

Ďalej sa p. Timko spýtal na práce, ktoré mala urobiť firma Lightech. P. Tomková odpovedala, že 
je v kontakte s p. Kačíkom – zástupcom uvedenej firmy. Projekty na osvetlenie sú hotové. Výzva 
na predkladanie žiadostí o NFP mala vyjsť v septembri – nevyšla. P. Kačík uviedol, že čakajú na 
presné znenie výzvy, aby projekt pre stavebné povolenie ešte upravili presne podľa výzvy.  Sú 
ochotní priniesť dokumentáciu tak, ako je urobená v súčasnosti. Keď ju donesú, oznámi to 
poslancom, aby si ju mohli prísť pozrieť. 
P. Timko taktiež pripomenul, že je treba začať s prípravou rozpočtu a taktiež ak treba upraviť 
rozpočet – spracovať návrh na rozpočtové opatrenie č. 2.
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P. Timko sa informoval, ako postupujú práce ohľadom bytovky. Starosta odpovedal, že na druhej 
bytovke sme v územnom konaní, ktoré bude ukončené 22. 10. 2009 a potom bude stavebné 
konanie, ktoré by malo byť ukončené v novembri. Následne začneme spracovávať  v spolupráci 
s p. Tlamkom žiadosti o dotáciu a úver. 

P. Timko sa zaujímal o prípojky na elektriku pri IBV. P. Tomková uviedla, že pred niekoľkými 
mesiacmi sme uhradili 5 prípojok a teraz elektrikári budú robiť projekt. Starosta uviedol, že má 
dohodnutie stretnutie so zástupcom SEZ p. Ťapkom v Dolnom Kubíne, pôjde tam i s Ing. 
Hošalom.
Projekt na plyn pripravuje Ing. Hošala, je už hotový na 90%. Potrebuje ho prediskutovať 
s energetikmi. Vedenie plynu a elektriny pôjde v zemi v jednej ryhe, ale v určitej vzdialenosti.

P. Timko sa spýtal, čo je s projektom revitalizácie obce, či bol v termíne odovzdaný.
P. Tomková uviedla, že všetky prílohy sme v spolupráci s Ing. Horvátom spracovali a  projekt bol 
predložený v zaregistrovanom termíne 18.9.2009. Teraz už len musíme počkať, či nám ho 
schvália.

P. Timko sa spýtal, čo je nové ohľadom Krivého kúta, lebo sa ho na to pýtala p. Malá. Starosta 
uviedol,  že  p.  Malá  už  má  odpredaný  pozemok  na  liste  vlastníctva.  Odstránenie  oplotenia 
z asfaltovej  cesty   bude  robiť  Stavebný  úrad  v Likavke.   Je  to  však   dlhodobá,  možno 
niekoľkoročná záležitosť. 
P. Martonová sa spýtala, či je podanie na súde. Starosta odpovedal, že nie.
Diskutoval ešte p. Roštek, p. Šrobár a p. Martonová.

Starosta uviedol, že už i na Krajskom úrade v Žiline sú vybavené všetky papiere, ktoré bolo ešte 
potrebné  doložiť  ku  stavebnému  povoleniu  na  stavbu  kaplnky.   P.  Juraj  Piroh  bol  tu  i so 
zástupcami nadácie z Nemecka, ktorá taktiež  finančne prispela na stavbu kaplnky. Starosta sa 
im poďakoval  a odovzdal  im dar  od  starostu  z Martinčeka  –  panoramatický  obraz  Liskovej. 
Starosta poďakoval aj p. Roštekovi, ktorý denne pomáhal pri výstavbe veľkej kaplnky a mal aj 
najväčšiu zásluhu na postavení malej kaplnky.

Starosta  uviedol,  že na predošlých zasadnutiach OZ sa dohodlo,  že po podpise zmluvy na 
rekonštrukciu školy, bude odsúhlasená odmena pre p. Mojmíra Šrobára. P. Šrobár presvedčil 
jeho  i  poslancov,  aby  sa  do  projektu  išlo  a  vynaložil  veľa  úsilia  pri  získaní  nenávratného 
finančného príspevku.  Ide o 21,5 milióna Sk,  starosta navrhol  odmenu vo výške 2000,-€.  P. 
Šrobár nesúhlasil s takou výškou odmeny.
P. Timko uviedol, že rozmýšľal nad tým, že sú veci, ktoré prinesú vysokú finančnú pomoc, ale sú 
i iné, ktoré neprinesú až takúto finančnú pomoc do obce, ale sú tiež veľmi dôležité z hľadiska 
života obce. Preto zvažoval, či dať vôbec túto odmenu, lebo môže dôjsť k precedensu, že každý 
kto urobí niečo pre obec  bude chcieť odmenu a problémom sa môže stať stanovenie jej výšky. 
Spomenul príklady ľudí, ktorí  pomáhajú obci nezištne.
 
Starosta oponoval, že týmito slovami p. Timko znegoval to, čo bolo povedané pred niekoľkými 
mesiacmi na zasadnutiach zastupiteľstva. A on osobne je presvedčený, že p. Šrobár si odmenu 
zaslúži. Keďže p. Šrobárovi sa navrhovaná odmena zdala privysoká,  navrhuje 50% z nej -  teda 
1000,- €.  O návrhu dal hlasovať.
Hlasovanie: 
Prítomní: Prítomní:  Pavol Kubala, Miloš Lesák, Vilma Martonová, Oľga Lešková,  Jozef Roštek, 
Mojmír Šrobár, Jaroslav Timko  
Za: Pavol Kubala,  Vilma Martonová, Oľga Lešková,  Jozef Roštek, 
Proti: 0
Zdržal sa: Jaroslav Timko, Miloš Lesák, Mojmír Šrobár.
Uznesenie bolo schválené.
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P. Roštek sa informoval, kedy  budeme vedieť,  či nám schválili financie na chodníky. Pretože 
chodník od námestia ku kostolu treba nutne vybudovať. P. Tomková uviedla, že o tom, či nám 
bola dotácia schválená by sme sa mali dozvedieť do 3 mesiacov.

Hlavný kontrolór uviedol, že bude veľmi náročné účtovanie financií z Európskych fondov. Taktiež 
bude treba vyčleniť  financie na úhrady faktúr za rekonštrukciu školy.

P. Tomková uviedla, že nám bolo schválené predfinancovanie. To znamená, že firma Stabil po 
vykonaní stavebných prác v rozsahu minimálne  20% z rozpočtovaných nákladov stavby vystaví 
faktúru, predloží ju obci. Splatnosť faktúry je v zmysle zmluvy 90 dni. My faktúru predložíme 
ministerstvu, ktoré ju prekontroluje a ak bude správna, 95% z nej uhradí na náš účet, 5 % hradí 
obec. Obec následne faktúru uhradí  zhotoviteľovi – firme Stabil.

Zástupca starostu prečítal uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej     ukladá  predsedom 
komisií  predložiť  podklady  na  vypracovanie  návrhu  rozpočtu  na  rok   2010  v termíne  do 
5.11.2009.
Hlasovanie:
Prítomní : Všetci
Za: všetci

Viac bodov v rôznom nebolo.

Bod č. 10 – Ukončenie
Starosta poďakoval prítomným za účasť na zastupiteľstve a  zasadnutie ukončil.  

V Liskovej,  20. októbra  2009

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

Overovatelia:     Oľga Lešková                                   ................................

                          PaedDr. Mojmír Šrobár                    ................................

                                                                                        Ján   L a u k o
                                                                                                              starosta obce 
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