Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej,
ktoré sa uskutočnilo dňa 12. apríla 2010 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, Vilma Martonová, Oľga Lešková, Ing. Jozef Murina, Jozef Roštek, PaedDr. Mojmír
Šrobár, Doc. RNDr. Jaroslav Timko PhD.
Hlavný kontrolór - Ing. Ferdinand Piroh
Zapisovateľka - Jana Tomková
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta Ján Lauko privítal prítomných a oboznámil ich s plánovaným programom.
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5.
IBV – Vyšné Záhumnie
6.
Verejné obstarávanie
7.
Rôzne, diskusia
8.
Ukončenie
Starosta dal hlasovať o schválení programu zasadnutia.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta ako zapisovateľku určil p. Janu Tomkovú, za overovateľov zápisnice p. Jaroslava
Timku a p. Miloša Lesáka.
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol do návrhovej komisie p. Pavla Kubalu a p. Mojmíra Šrobára a dal o tomto
návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod č. 4 – Kontrola uznesení
Uznesenia z riadneho zasadnutia OZ zo dňa 16. marca 2010 skontroloval a ich plnenie
vyhodnotil hlavný kontrolór obce Ferdinand Piroh, ktorý skonštatoval, že uznesenia boli
splnené. Dva uznesenia sa týkali výberového konania na stavbu na Vyšnom Záhumní a na
cintoríne, zmluvy boli podpísané a práce sa už začali. K úlohám vyplývajúcim zo zápisnice
uviedol, že starosta oslovil riaditeľa poľnohospodárskeho družstva ohľadom kompostoviska,
na určitých veciach sa dohodli a urobili sa aj nejaké práce na úprave plochy vo dvore
družstva. Obec už vynaložila financie, takže by už bolo treba dojednať aj financovanie. T.j.
aký nájom, či zápočtami, na akú dobu – treba urobiť zmluvu. K plánu spoločenských
podujatí bol spracovaný finančný plán, ktorý dostal každý poslanec.

Starosta uviedol, že v delimitačnom protokole nie je uvedená ulica, kadiaľ je prechod do
kostola. S obyvateľmi jednal, prisľúbil im, že by obec urobila zátarasu, upravili ulicu, odpustila
dane. Povedali, že dajú starostovi vyjadrenie. Starosta s p. Martonovou a p. Leškovou –
predsedníčkou stavebnej komisie pôjdu znovu jednať s obyvateľmi uvedenej ulice.
Ohľadom družstva starosta uviedol, že má faktúru za vývoz odpadu z družstva, urobíme
zmluvu, dáme FLP komisii a na schválenie poslancom.
Bod č. 5 – IBV – Vyšné Záhumnie
Starosta vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k 3 variantom riešenia zástavby IBV na Vyšnom
Záhumní. Varianty spracoval Ing. arch. Krajč a zaslal nám ich e-mailom. Obratom boli
preposlané e-mailom poslancom, prípadne doručené v papierovej forme domov. Architektovi
treba oznámiť, čo chceme.
Prítomní diskutovali o variantoch, o veľkosti stavebných pozemkov, osadení bytoviek,
výstavbe ciest .
P. Timko uviedol, že má niekoľko pripomienok. Veľkosť stavebných pozemkov je na
všetkých troch variantoch navrhnutá rovnaká, rovnako široké i dlhé (20x40 m). Doteraz boli
na schválenej IBV veľkosti stavebných pozemkov rôzne. Rôzne šírky pozemkov boli z toho
dôvodu, lebo bola snaha zosúladiť hranice stavebných pozemkov s hranicami krajných
parciel (nedeliť ich). Jeho návrh znel, aby ďalšie pozemky taktiež neboli rovnaké a aby ich
hranice sa kryli s hranicami pozemkov pri prvej ceste. Druhú cestu navrhol vytvoriť podľa
variantu 1 vo vzdialenosti 80 m od prvej a začať čo najskôr s výkupom pozemkov pod ňou,
aby i z nej mali vlastníci pozemkov prístup na svoje pozemky.
P. Martonová uviedla, že pokiaľ stavebník nemá vo vlastníctve celú šírku stavebného
pozemku podľa spracovaného geometrického plánu, je možné aj na užšom pozemku
postaviť vhodný dom so zachovaním metrov podľa stavebného zákona. Ing. Benčo nemá
problém s vydaním stavebného povolenia, ale obecné zastupiteľstvo musí schváliť zmenu
šírky stavebného pozemku.
.
P. Timko prečítal návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej súhlasí so zameraním
skutočného stavu, s vypracovaním geometrického plánu cesty (II) na pozemkoch IBV Vyšné
Záhumnie a vypracovaním urbanistickej štúdie ďalšieho zastavovania stavbami v tejto
lokalite podľa predloženého variantu č.1 .
P. Šrobár uviedol, že cestu musíme prispôsobiť aj výstavbe bytoviek a ochrannému pásmu
elektrického napätia, aby sa čo najviac pozemkov dalo využiť na výstavbu.
Starosta navrhol, aby cesta bola obojstranná so šírkou 6 m a chodník široký 1,5 m
a zabezpečiť obslužné cesty.
P. Murina uviedol, že rozdelenie dĺžky pozemkov medzi cestami by sa nemali určiť striktne,
ale ponechať to na rozhodnutie majiteľov.
Diskutovali všetci poslanci.
Starosta dal hlasovať o návrhu p. Timku:
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
P. Timko taktiež doporučil, aby starosta oslovil p. Mihulcovú a uzatvoril s ňou dohodu
ohľadom výkupu pozemkov pod budúcu cestu (II.) na Vyšnom Záhumní.
Starosta dal hlasovať o návrhu p. Timku:
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod č. 6 – Verejné obstarávanie
Starosta požiadal p. Tomkovú, aby predložila závery Komisie pre verejné obstarávanie.

P. Tomková uviedla, že komisia zasadala dvakrát. Na prvom zasadnutí schválili dodávateľa
nábytku do školy. Robilo sa nové verejné obstarávanie, pretože v minulosti schválená firma
od zmluvy odstúpila. Oslovili sme 3 firmy, výzva bola aj na našej webovej stránke, ponuky
dali 2 firmy . Firma Wydra, s.r.o., Žilina dala cenovú ponuku vo výške 37 482,62 €. Druhá
firma Juraj Hrkút dala cenovú ponuku vo výške 38 290,63 €. Komisia doporučila za
dodávateľa firmu Wydra, ktorá dala nižšiu cenovú ponuku.
P. Lesák sa spýtal, či je to rovnaká suma, akú ponúkla pôvodná firma. P. Tomková
odpovedala, že je navýšenie približne o 4000€. P. Tomková uviedla, že pri tvorbe uznesenia
zistila, že je navýšenie, preto volala p. Horvátovi, ako sa bude postupovať. P. Horvát
odpovedal, že musíme postupovať v zmysle nového verejného obstarávania a rešpektovať
vysúťaženú sumu. Na dotaz, či je možné dodatkom zmluvy s ministerstvom navýšiť dotáciu
odpovedal, že suma je určená pevne a dotáciu je už nie možné zvýšiť. Pokiaľ by poslanci
neschválili nového dodávateľa, prišli by sme o celú sumu určenú na nákup nábytku. Pôvodná
firma odstúpila z finančných dôvodov .
P. Lesák sa spýtal, či môžeme žiadať náhradu od firmy, ktorá odstúpila od zmluvy.
Odpovedané mu nebolo.
Hlavný kontrolór skonštatoval, že okrem 5 % zo sumy na nákup nábytku musíme do
rozpočtu zapracovať rozdiel 4 tis. €.
Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej na základe
verejného obstarávania a doporučenia Komisiou pre verejné obstarávanie schvaľuje za
dodávateľa tovaru „Dodanie nábytku - rekonštrukcia ZŠ Lisková“ firmu Wydra, s.r.o.,
Kamenná 91, Žilina 010 01 a doporučuje starostovi podpísať zmluvu o dielo. Cena s DPH:
37 482,62 €.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
P. Tomková uviedla, že ďalšie zasadnutie Komisie pre verejné obstarávanie sa uskutočnilo
12. 4.2010, na ktorom sa robil výber dodávateľa na 5 akcií. Prvý výber bol na stavbu
„Stavebné úpravy ZŠ Lisková – úprava kazetových podhľadov“ . Prišlo 5 ponúk. Obálky sa
otvárali podľa toho ako došli.
Názov uchádzača:
Ponúkaná cena v € Poradie
s DPH
úspešnosti
MLM, s.r.o. Lisková
29 200,82
5
AD Rem Real, Banská Bystrica

9 955,75

1

Stabil, a.s. Žilina

11 355,87

3

GlobNet, Kysucký Lieskovec

12 222,25

4

TRIOMONT Dolný Kubín

10 129,28

2

Prečítala uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej na základe verejného obstarávania
a doporučenia Komisiou pre verejné obstarávanie schvaľuje za dodávateľa„Stavebné
úpravy ZŠ Lisková – úprava kazetových podhľadov“ . firmu AD Rem Real, Banská Bystrica.
Cena s DPH: 9 955,75 €.
Starosta dal hlasovať:
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
P. Tomková uviedla, že na dodanie prác:
osvetľovacích telies “ prišlo 7 ponúk.

„Stavebné úpravy ZŠ Lisková – výmena

Názov uchádzača:

Ponúkaná cena Poradie
v € s DPH
úspešnosti
MLM, s.r.o. Lisková
3 693,09
1
AD Rem Real, Banská Bystrica
6 194,64
5
Miloš
Mešter
–
ELPOL, 10 807,63
7
Lomnická 34, Nitra
GlobNet, Kysucký Lieskovec
10 263,23
6
MT Elektro, Liptovský Mikuláš, 4 535,79
3
prevádzka Ružomberok
Dušan Bukový, Za dráhou 4 351,32
2
1919/26
Ružomberok
JEEL.EU. s.r.o., Zvolen
4 991,10
4
Prečítala uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej na základe verejného obstarávania
a doporučenia Komisiou pre verejné obstarávanie schvaľuje za dodávateľa prác„Stavebné
úpravy ZŠ Lisková – výmena osvetľovacích telies“ firmu MLM, s.r.o. Lisková. Cena s DPH:
3 693,09 €.
Starosta dal hlasovať:
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
P. Tomková uviedla, že ďalšie verejné obstarávanie bolo na dodanie prác: „Stavebné úpravy
ZŠ Lisková – maľby a nátery“ Prišlo 6 ponúk.

Názov uchádzača:
MLM, s.r.o. Lisková

Ponúkaná cena Poradie
v € s DPH
úspešnosti
8 440,81
3

AD Rem Real, Banská Bystrica

19 562,19

6

Stabil, a.s. Žilina

11 326,32

5

GlobNet, Kysucký Lieskovec

4 219,93

1

Rekostav, I.M.P., s.r.o.
Peter Bulej, Čadca
TRIOMONT Dolný Kubín

10 011,20

4

6 021,21

2

Prečítala uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej na základe verejného obstarávania
a doporučenia Komisiou pre verejné obstarávanie schvaľuje za dodávateľa prác „Stavebné
úpravy ZŠ Lisková – maľby a nátery “ firmu GlobNet, Kysucký Lieskovec. Cena s DPH:
4 219,93 €.
Starosta dal o navrhnutom uznesení hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
P. Murina uviedol, že vo výzvach na práce v ZŠ bol termín dodania do 10. 6.2010. Keby išlo
o jedného dodávateľa, ten by si to zosúladil sám. Keďže ide o viacerých dodávateľov, treba

vypracovať harmonogram a zosúladiť roboty. Ak sa nestihnú práce v termíne urobiť ,
doporučil, aby sa firme, ktorá má robiť maľby, prípadne predĺžiť termín, aby mali čas urobiť
maľby kvalitne. V zmluvách treba zohľadniť dodacie termíny. Starosta uviedol, že zvolá
dodávateľov, aby sa termíny dohodli. Zároveň upozornil, že v niektorých miestnostiach v
základnej škole je položená guma, ktorá je už veľmi poškodená. Navrhol, aby sa opravila aj
guma, aby už bola celá škola na úrovni.
Hlavný kontrolór p. Piroh znova uviedol, že treba urobiť úpravu rozpočtu a nájsť financie na
prefinancovanie všetkých prác, pretože v rozpočte bolo schválené na mimoriadne výdavky
pri rekonštrukcii školy 500 tis. Sk a už teraz financie na schválené opravy sú vyššie a je
potrebné zvýšiť financie na dodávku nábytku.
P. Tomková uviedla, že stavba školy bola poistená, keď zatieklo, boli urobiť obhliadku
zástupcovia poisťovne. Po obhliadke ešte popraskali stropy, takže budeme volať poisťovňu
ešte na doobhliadku budovy. Poisťovňa uhradí škody, takže aj odtiaľ bude nejaký príjem.
P. Martonová upozornila, že oplotenie školy je veľmi poškodené, že by ho bolo treba tiež dať
do poriadku.
P. Tomková uviedla, že ďalšie verejné obstarávanie bolo na dodanie prác: „Vybudovanie
viacúčelového ihriska.“ (40 mx20 m) Prišli 4 ponuky:

Názov uchádzača:
Sedven, s.r.o. Bratislava

Ponúkaná cena Poradie
v € s DPH
úspešnosti
69 184,53
3

M.Cup, s.r.o. Bratislava

67 810,-

2

Športové stavby, s.r.o Trenčín

69 939,87

4

s.r.o. 65 723,96

1

SCANSIS
Bratislava

Slovakia,

Prečítala uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej na základe verejného obstarávania
a doporučenia Komisiou pre verejné obstarávanie
schvaľuje za dodávateľa stavby
„Vybudovanie viacúčelového ihriska“ firmu SCANSIS Slovakia, s.r.o. Bratislava. Cena s DPH:
65 723,96€.
Starosta dal o navrhnutom uznesení hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Hlavný kontrolór skonštatoval, že na ihrisko bolo naplánované z nášho rozpočtu 1,2 miliónov
Sk na spodnú stavbu a 1,2 milióny Sk sme žiadali na vrchnú stavbu ihriska z Úradu vlády
SR. Dotácia z Úradu vlády nám bola schválená. Takže v rozpočte nám zvýši okolo 400 tis.
Sk.
P. Tomková uviedla, že ďalšie verejné obstarávanie bolo na dodanie prác: „Oprava kaplnky na
cintoríne.“ Prišli 3 ponuky:

Názov uchádzača:
Seven, s.r.o. Klin

Ponúkaná cena Poradie
v € s DPH
úspešnosti
5 096,77
2

Katmont, s.r.o. Klin

6 009,43

3

REN, Rabča

5 036,76

1

Prečítala uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej na základe verejného obstarávania
a doporučenia Komisiou pre verejné obstarávanie schvaľuje za dodávateľa stavby „Oprava
kaplnky na cintoríne“ firmu REN, Rabča . Cena s DPH: 5 036,76 €.
Starosta uviedol, že sa jedná o starú kaplnku na cintoríne, ktorú je potrebné opraviť. Okolo
celej kaplnky do múrov z dnu aj z von navŕtajú diery a nabijú tam chemickú zmes, ktorá
bude múry vysušovať. Bude treba odstrániť poškodenú omietku, urobiť nástrek proti plesni
a omietnuť nanovo. My sami si budeme robiť odvodnenie. T. j. obkope sa okolo kaplnky pol
metra a položí rúru, ktorá bude odvádzať vodu do trativodu a položí sa tam dlažba. Taktiež
do vnútra kaplnky by bolo potrebné dať dlažbu.
P. Roštek uviedol, že je to historická kaplnka postavená okolo r. 1800. Na pohreby chodia
cudzí ľudia, bude dobré, aby kaplnka bola opravená.
Starosta dal o navrhnutom uznesení hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Hlavný kontrolór uviedol, že ešte nad rámec schválených financií budú na opravu kaplnky
potrebné ďalšie financie napr. aj na vymaľovanie kaplnky. Požiadal p. Rošteka, aby urobil
rozpočet, koľko financií bude ešte potrebné na opravu kaplnky. Znovu pripomenul úpravu
rozpočtu a uviedol položky, v ktorých je potrebné robiť úpravu. Starosta pripomenul, aby sa
ešte vyčlenili financie na výmenu podlahovej gumy v základnej škole, s tým že riaditeľ ZŠ
zabezpečí výberové konanie. Poslanci diskutovali o potrebe a spôsobe úpravu rozpočtu.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
doporučuje Finančnej a legislatívno-právnej komisii prejednať úpravu rozpočtu. Návrh
predložiť na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
P. Lesák, p. Timko aj ostatní prítomní hovorili o spôsobe vedenia verejného obstarávania,
úspore financií pre obec, pri dodržiavaní vnútorného predpisu o verejnom obstarávaní,
zabezpečenie zápisníc z verejného obstarávania a archivácie dokumentov.
Bod č. 7 – Rôzne, uznesenie
1) P. Timko upozornil, že podľa vnútorného predpisu sa má zápisnica zo zasadnutie
obecného zastupiteľstva zverejniť do troch dní, preto by ostatné práce mali počkať, kým
p. Tomková urobí zápisnicu, prípadne nech ju urobí iná pracovníčka.
Starosta uviedol, že tento termín je nereálny a je potrebné ho upraviť, aby zápisnicu p.
Tomková mohla urobiť v neskoršom termíne.
P. Tomková uviedla, že po zastupiteľstve najskôr spracuje uznesenie, aby ho návrhová
komisia a starosta odsúhlasili. Následne spracuje materiály, ktoré je potrebné odoslať, aby
sa dodržali určené termíny, kde ide i o veľké financie. Keď prídu ľudia, treba ich záležitosti
vybaviť. Robí navyše veľa robôt, ktoré ani nemá v pracovnej náplni, ale urobiť sa musia.
Uviedla, že je potrebná nová sila, lebo pribudlo veľmi veľa práce a napriek veľkej snahe
fyzicky to všetko nie je možné stíhať. Zvukový záznam zo zastupiteľstva je urobený, takže
zápisnicu môže robiť aj iný pracovník. Ale na všetkých pracovných pozíciách je navýšenie
práce.

Hlavný kontrolór uviedol, že po audite viackrát upozornil na to, že začne výstavba, veľké
akcie a obecný úrad bude podcenený. Je mnoho prác, ktoré prešli na obec zo štátu, je veľa
povinnosti vyplývajúcich zo schválených akcií a treba rozmýšľať o posilnení úradu, pretože
s týmto stavom sa práce nebudú dať zvládnuť.
P. Timko uviedol, že situácia sa mení a ak je veľký nárast prác, starosta má predložiť návrh
na posilnenie pracovných pozícií na obecnom úrade.
P. Šrobár uviedol, že treba vyšpecifikovať práce, ktoré je potrebné posilniť.
Hlavný kontrolór upozornil na webovú stránku našej obce, kde sú všetky najnovšie zápisnice
aj uznesenia, čo v iných dedinách skoro neexistuje. Pochválil, že máme jednu z najlepších
webových stránok v okolí.
2) P. Tomková uviedla, že nám v r. 2010 neschválili dotáciu na bytovku z dôvodu, že rozpočet
stavby neobsahuje celé oprávnené náklady na výstavbu bezbariérových bytov
(zdravotechnika:vaňa a WC misa s príslušenstvom – madlá, sklopné opierky) a na výpočte
podlahových plôch bola farebná kópia podpisu projektanta. Kontaktovali sme projektanta,
ktorý sa špecializuje na projektovanie bytoviek, povedal, že doteraz sa mu to nestalo, že by
z uvedených dôvodov neschválili dotáciu.
Ak sa budeme chcieť uchádzať o dotáciu aj na budúci rok, podľa nových pripravovaných
predpisov musí byť výmera bytu spolu s balkónom maximálne 60 m2. Takže bude potrebné
prerobiť projekty na obidve bytovky, pretože v terajších sú väčšie výmery a bude treba urobiť
aj nové verejné obstarávanie.
Ďalej uviedla, že podľa projektovej štúdie, ktorá tvorila podklad pre projekt:“ Revitalizácia
verejných priestranstiev v obci Liskova“, by mala byť na námestí fontána. Táto fontána však
nebude môcť byť financovaná z projektu revitalizácie verejných priestranstiev. Ak ju chceme
vybudovať, musia sa v rozpočte na ňu vyčleniť prostriedky naviac.
P. Roštek uviedol, že v projektoch bol aj múr cintorína. Nemohlo sa to tiež zahrnúť do
projektu revitalizácie, je však potrebné múr opraviť a taktiež aj domček, ktorý je pri bráne na
cintoríne.
3) P. Murina sa spýtal p. Mojmíra Šrobára, že sa hovorilo, že škola bude farebná, či bude táto
farba na škole konečná.
P. Šrobár odpovedal, že v projekte bolo len číslo a písmeno farby, ak by sme dali inú farbu,
mohli by to dať ako neoprávnené náklady a vôbec by nám to nezaplatili.
4) Starosta uviedol, že je ukončený 1. štvrťrok, tak navrhuje odmenu za vykonanú prácu
zástupcovi starostu v plnej výške.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Taktiež starosta navrhol odmenu hlavnému kontrolórovi v plnej výške.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
P. Roštek navrhol starostovi odmenu za I. štvrťrok 2010 za získanie financií z Úradu vlády
vo výške 1,2 milióna Sk na výstavbu viacúčelového ihriska s umelou trávou.
Poslanci starostovi obce v tajnom hlasovaní schválili odmenu vo výške 28,33% zo skutočne
vyplatenej základnej mzdy.
5) P. Demko sa informoval, ako je to so psami, ktoré chová p. Camber. Starosta vyzval p.
Tomkovú, aby informovala poslancov. P. Tomková odpovedala, že p. Camber si platí dane za
psa. Bol predvolaný na obecný úrad na jednanie, spolu so susedmi, ktorí napísali petíciu. Na
tomto jednaní prehlásil, že chov presunie inde. Chov boli prešetrovať i veterinári

z Liptovského Mikuláša. So starostom sme boli priamo na mieste preveriť situáciu, či sľub
dodržal. P. Camber časť chovu presunul, ale časť si ponechal. Občania sa stále sťažujú.
Jeho psy často uniknú z chovného priestory, pobehujú po verejnom priestranstve a ohrozujú
deti a občanov. Dali sme mu pokutu, proti ktorej sa však odvolal. Prišla ďalšia petícia od
susedov. Stále sa to rieši.
6) P. Lesák sa spýtal, či budú teraz kontajnery na odpad a ako to bude s kompostoviskom, či
sa môže voľne nosiť odpad zo záhrad na miesto vyhradené v areáli družstva.
Starosta odpovedal, že kontajnery na konáre nebudú umiestnené, ale občania ich budú môcť
nosiť na družstvo v určené dni a hodiny, ktoré budú zverejnené. P. Salaj – vyškolený
pracovník obce bude odpad preberať a spracovávať.
Na veľkoobjemový odpad budú
kontajnery až v máji. Všetky vývozy odpadu budú zverejnené. Urobí sa aj zber textilu pre
charitatívne potreby, ale zbierať sa budú len slušné veci. Poškodený textil treba dávať do
smetí. Starosta sa s riaditeľom školy dohodol, že žiaci urobia zber odpadkov okolo všetkých
potokov. Starosta poďakoval invalidom, ktorý upravili kalváriu a kaplnky. Taktiež poďakoval
domkárom za čistenie obce.
Teraz pracovníci verejnoprospešných prác sadia kríky - zelený plot, aby od úradu nebolo
vidno hnojiská. Pred cintorín dal doviezť zeminu, aby si občania mohli upraviť hroby.
7) P. Lesák uviedol, že cesta na Staničnej ulici nie je v katastri nehnuteľností zapísaná ako
cesta. Obec môže vydať pre občanov o ceste potrebné potvrdenie. Starosta odpovedal, že
papier podľa ktorého treba potvrdiť cestu, potvrdí.
8) P. Timko sa tiež spýtal, kto bude mať na starosti viacúčelové ihrisko, pretože je urobené
klzisko, ale ešte ľad tam nebol. Starosta uviedol, že po kolaudácii ihrisko odovzdáme škole.
9) P. Martonová požiadala, aby sa na detskom ihrisku urobilo zo strany cesty oplotenie.
10) P. Martonová informovala, že slečna Emília Šulíková chce urobiť divadelné predstavenie.
Chcela by urobiť cez prázdniny s deťmi aj divadelný týždeň. Pýtala sa, či by obec takéto
podujatie podporila a či by zaplatila aj sálu v kultúrnom dome. Starosta uviedol, že obec vždy
takúto iniciatívu podporí. P. Šrobár uviedol, že v základnej škole sa vytvoril nový priestor
veľmi vhodný na takúto činnosť. Starosta potvrdil, že nácviky by sa mohli robiť v škole a len
vystúpenie v kultúre.
Viac bodov v rôznom nebolo.
Bod č. 8 – Ukončenie
Starosta poďakoval prítomným za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie ukončil.
V Liskovej, 12. apríla 2010
Zapisovateľka : Jana Tomková
Overovatelia:
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starosta obce

