Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej,
ktoré sa uskutočnilo dňa 15. júna 2010 o 16.30 hod.
na Obecnom úrade v Liskovej
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Starosta obce - Ján Lauko
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Liskovej: 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. Záverečný účet Obce Lisková za rok 2009
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Lisková –
predkladá hlavný kontrolór Ing. Ferdinand Piroh
7. Audítorská správa Obce Lisková za rok 2009
8. Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1
9. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lisková číslo 1/2010, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o organizácii miestneho referenda v obci Lisková
10. Vnútorný predpis č. 1/2010 „Zásady postupu pri vybavovaní sťažností
v podmienkach Obce Lisková
11. Verejné obstarávanie
12.Projekt „ Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lisková“
13. Rôzne, diskusia
14. 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. Jozefa
Murinu a p. Oľgu Leškovú.
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
Uznesenia zo zasadnutí OZ zo dňa 12. apríla 2010 a z 24. 5. 2010 skontroloval a ich
plnenie vyhodnotil hlavný kontrolór obce Ferdinand Piroh, ktorý skonštatoval, že uznesenia
boli splnené. Starosta uviedol, že už prevzal spracovaný geometrický plán na druhú ulicu na
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IBV Vyšné Záhumnie. P. Mihulcová spracováva podklady, aby mohla pripraviť kúpnopredajné
zmluvy.
Bod č. 5 - Záverečný účet Obce Lisková za rok 2009
Bod č. 6 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Lisková
– predkladá hlavný kontrolór Ing. Ferdinand Piroh
Bod č. 7 - Audítorská správa Obce Lisková za rok 2009
Starosta uviedol, že všetci prítomní prevzali záverečný účet spolu s pozvánkou. Vyzval
prítomných, ktorí majú otázky alebo pripomienky, aby sa vyjadrili. Predseda FLPK p. Murina
uviedol, že záverečný účet prediskutovali v komisii. Podrobnejšie sa venovali pohľadávkam
a záväzkom. P. Barteková porovnala pohľadávky a záväzky k 31.12. 2009 a k 30.5.2010.
Pohľadávky sa už v roku 2010 výrazne znížili. Hlavný kontrolór uviedol, ktoré organizácie sú
najväčšími dlžníkmi. Dlhy sa vymáhajú dostupnými právnymi spôsobmi. Jedna pohľadávka je
však už nedostupná, firma je zlikvidovaná, bude ju asi potrebné odpísať, čo je možné iba
uznesením obecného zastupiteľstva. Použili sme všetky právne kroky, naša pohľadávka však
nebola uhradená.
Hlavný kontrolór k záverečnému účtu uviedol, že celkove bol prebytok hospodárenia za rok
2009 vo výške 111 844,85 €, ktorý doporučil previesť do rezervného fondu. Hlavný kontrolór
doporučil schváliť záverečný účet bez výhrad. Ďalej uviedol, že audítor obce Ing. Feníková
urobila audit s poznámkou – „bez výhrad“. Prílohou je súvaha, kde sú zaradené už
aj pozemky.
P. Timko sa informoval, či je možné dať penále z omeškania za včasné neuhradenie dane z
nehnuteľnosti. Hlavný kontrolór uviedol, že na každom daňovom priznaní sa uvádza, koľko je
pokuta z omeškania.
P. Timko navrhol, aby sa uznesením schválilo, aby sa pokuty a penále vždy vymáhali.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: OZ v Liskovej žiada pre neskoré
a nedostatočné plnenie daní PO a FO nedoplatky vymáhať. ( Pomocou uplatnenia penálov
z omeškania.)
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Zástupca starostu p. Kubala prečítal návrh uznesenia č. 348 :
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2009
hospodárenie bez výhrad.

a celoročné

Plnenie a čerpanie rozpočtu 2009
Bežné príjmy obce
Bežné príjmy RO
Bežné výdavky obce
Bežné výdavky RO
Hospodárenie BR

v EURÁCH
989 458,00
18 527,00
288 082,00
432 466,00
287 437,00

Kapitálové príjmy obce
Kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky obce
Kapitálové výdavky RO
Hospodárenie KR

72,00
0,00
65 340,00
0,00
-65 268,00

Finančné príjmy obce
Finančné výdavky obce
Hospodárenie FO

353 667,00
353 667,00
0,00

Hospodárenie celkom

222 169,00
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Zostatok nevyčerpaných
prostriedkov NDS za r.2009
Hospodárenie celkom

-110 324,15

111 844,85

Prebytok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2009 je : 111 844,85 €
2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume
111 844,85 € , zisteného
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, na tvorbu rezervného fondu.
3. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
a/ stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2009
b/ správu audítora za rok 2009
Starosta dal o predloženom uznesení hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod č. 8 - Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1
Starosta prečítal žiadosť z Rímskokatolíckeho farského úradu o príspevok na vymaľovanie
kostola. Starosta uviedol, že kostol je kultúrnou pamiatkou. Jeho steny plesnejú, preto sa
v súčasnosti prerába systém vykurovania. Je potrebné ho aj vymaľovať, lebo steny sú
čierne. Navrhol príspevok 7 000,- €. Celkové náklady majú byť okolo 14 000,-€.
P. Tomková uviedla, že v spolupráci s p. farárom Ing. Culkom sme spracovali projekt a žiadali
sme z Ministerstva financií SR dotáciu na protiplesňové nátery a vymaľovanie. Dostali sme
odpoveď, že z dôvodu povodní všetky financie boli presunuté na protipovodňové opatrenia.
P. Šrobár hovoril o systéme vykurovania. P. Roštek konštatoval, že farská rada by sa mala
zaujímať o tieto záležitosti a na oprave kostola by sa mali podieľať prácou aj finančne
občania, ktorí chodia do kostola. Jeho názor podporil i p. Šrobár. P. Timko odpovedal, že
veriaci občania sa štedro podieľajú na všetkých zbierkach, ktoré sa robia v kostole. Hlavný
kontrolór uviedol, že dotácia sa môže poskytnúť len v prípade, ak predmet podpory slúži
i pre potreby obce, čo by malo byť uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie. P. Kubala
uviedol, že interiér nášho kostola je v hroznom stave, je nutné ho vymaľovať.
P. Timko podporil návrh starostu.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje
na základe písomnej žiadosti Rímskokatolíckeho farského úradu v Liskovej dotáciu 7 000,- €
na vymaľovanie a opravu vnútornej fasády kostola.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: : Pavol Kubala, Miloš Lesák, Vilma Martonová, Oľga Lešková, Jozef Murina, Mojmír
Šrobár, Jaroslav Timko
Proti: 0
Zdržal sa: Jozef Roštek
P. Barteková uviedla, že návrh na úpravu rozpočtu odovzdala každému poslancovi. Úprava
rozpočtu sa robila v nadväznosti na práce a dotácie už schválené uzneseniami obecného
zastupiteľstva.
Hlavný kontrolór uviedol, že v komisii prejednali aj zvýšenie nákladov o 1000,- € za práce na
prípojke ku osvetleniu viacúčelového ihriska, pretože dotácia zahŕňala len priame osvetlenie
ihriska. Svojpomocne sme urobili prípojku elektriny a ešte bude treba urobiť revíznu správu.
Starosta uviedol, že ihrisko bude hotové ďalší týždeň.
Prítomní diskutovali o úprave rozpočtu, žiadne návrhy na zmeny neboli podané.
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Starosta dal hlasovať o zmene rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: : Pavol Kubala, Miloš Lesák, Vilma Martonová, Oľga Lešková, Jozef Murina, Mojmír
Šrobár, Jaroslav Timko
Proti: 0
Zdržal sa: Jozef Roštek
Bod č. 9 - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lisková číslo 1/2010, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda v obci Lisková
P. Tomková uviedla, že po spracovaní VZN bol návrh zverejnený na úradnej tabuli aj
internete, doručený každému poslancovi. Bol prejednaný i vo FLPK, komisia nemala
námietky, žiadne návrhy z verejnosti neprišli.
Starosta dal o predloženom VZN hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod č. 10 - Vnútorný predpis č. 1/2010 „Zásady postupu pri vybavovaní sťažností
v podmienkach Obce Lisková
P. Tomková uviedla, že vnútorný predpis spracovala a návrh dostali všetci poslanci. Bol
prejednaný vo FLPK, komisia mala tri pripomienky, ktoré boli do vnútorného predpisu
zapracované.
Jednalo sa o tieto pripomienky:
v čl. 4/2 b preformulovať a doplniť „podľa bodu 1. – 4.“ v terajšej odrážke proti
odloženiu sťažnosti a proti vybaveniu sťažnosti
- v článku 6 v bode 3 doplniť „Prijatú sťažnosť, na ktorej vybavenie nie je príslušný,
postúpi najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia orgánu verejnej správy
príslušnému na jej vybavenie a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa“
- v článku 5 v bode 1 vynechať v druhej vete slovo „iba“
Starosta dal hlasovať o predloženom vnútornom predpise so zapracovaním pripomienok
FLPK.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod č. 11 - Verejné obstarávanie
P. Tomková uviedla, že sa robilo verejné obstarávanie na projekt „Revitalizácia verejných
priestranstiev v obci Lisková“ . Bolo prihlásených 5 firiem : Eurovia Žilina, Stabil Žilina,
Doprastav Žilina, Stavpoč Klin, M-Silnice Žilina. Podmienky verejného obstarávania splnili 2
firmy – firma Stabil a Eurovia. Komisiou pre verejné obstarávanie bola za dodávateľa
stavby doporučená firma Stabil a.s., Námestie hrdinov 5, 010 03 Žilina – Budatín, ktorá
dala nižšiu cenu. Komisia doporučila starostovi podpísať zmluvu o dielo. Hodnota diela bez
DPH je 795 581,12 € (s DPH – 946 741,53 €).
Starosta dal hlasovať o uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej na základe verejného
obstarávania a doporučenia Komisiou pre verejné obstarávanie schvaľuje za dodávateľa
stavby „Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Lisková“ firmu Stabil a.s., Námestie
hrdinov 5, 010 03 Žilina - Budatín a doporučuje starostovi podpísať zmluvu o dielo. Hodnota
diela bez DPH je 795 581,12€ (s DPH – 946 741,53€).
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod č. 12 - Projekt „ Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lisková“
P. Tomková uviedla, že spracovávame projekt „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
Lisková“. Chceme požiadať o nenávratný finančný prostriedok v rámci výzvy 2.2 Budovanie
a modernizácia osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
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(kód KaHR – 22VS – 1001). Je to financované z Európskych fondov a žiadosť sa bude
predkladať na Ministerstvo životného prostredia SR.
Je potrebné, aby poslanci schválili 2 body: a) zabezpečenie realizácie po schválení žiadosti
o nenávratný finančný prostriedok a b) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových
oprávnených výdavkov 263 000,- € s DPH na projekt, čo predstavuje 13 150,- € s DPH .
Teraz sa nebude robiť úprava rozpočtu, pretože táto sa bude robiť, len ak bude projekt
schválený.
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod č. 13 – Rôzne
A) Nájomná zmluva s poľnohospodárskym družstvom Lisková o prenájme spevnených
plôch. Starosta jednal s Ing. Štefaničiakom - riaditeľom PD o prenájme plôch na družstve
v Liskovej. Predmetom nájmu je prenájom spevnenej oplotenej plochy na hospodárskom
dvore Lisková, nachádzajúcej sa pri senníku o výmere 600 m², ktorá bude slúžiť na
vybudovanie obecného kompostoviska. Kompostovisko bude otvorené tri dni v pracovnom
týždni a v sobotu. Cena nájmu je vo výške 200,- € mesačne. Hlavný kontrolór uviedol, že
suma je vyššia aj z dôvodu, že poľnohospodárske družstvo bude musieť zamestnávať
pracovnú silu, ktorá bude usmerňovať občanov, ktorí dovezú odpad na kompostovanie.
Návrh zmluvy bol prerokovaný na FLPK. Po prejednaní s riaditeľom družstva boli
pripomienky z komisie do zmluvy zapracované.
Poslanci nemali k zmluve pripomienky.
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu zmluvy.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Poslanci sa spýtali na prevádzkový poriadok kompostoviska.
Hlavný kontrolór uviedol, že
ohľadom otvárania kompostoviska boli dohodnuté tri dni v pracovnom týždni, kedy bude
otvorené približne od 11 hod. do 18 hod. a v sobotu od 7 hod. do 15. hod.
Starosta uviedol, že prevádzkový poriadok spracujú v spolupráci s p. Macíkovou, ktorá má
na starosti odpady. Tento bude zverejnený na družstve, na úradných tabuliach i na internete.
B) Starosta prečítal list od p. Galisa – splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, v ktorom
poďakoval obci za spoluprácu pri podpore športu v našej obci a hlavne pre deti a mládež.
Starosta uviedol, že z úradu vlády sme dostali dotáciu 1,2 milióna Sk (39 832,70 €) na
vybudovanie viacúčelového ihriska. Taktiež za OŠK sme podali na úrad vlády žiadosť na
zabezpečenie športovej výstroje pre všetky kategórie detí a mládeže. Schválili nám 275 tis.
Sk (9 128,-€) – výstroj i všetky pomôcky už boli objednané, čakáme na dodávku.
C) Starosta prečítal žiadosť z Rímsko-katolíckeho farského úradu z Partizánske Ľupče
o sponzorský príspevok na opravu kostola na Magurke. Hlavný kontrolór uviedol, že dotácie
sa môže poskytnúť len na území našej obce. O príspevku sa nehlasovalo.
D) Starosta predložil Zmluvu o užívaní parcely na výstavbu konštrukcie s p. Jurášom
Petrom ml. – autoplachty, z Liptovských Sliačov. Starosta uviedol, že sa jedná o osadenie
reklamného panela. Informoval sa i u starostov okolitých obcí, za akých podmienok
prenajímajú parcely. Súhlas je potrebný ku stavebnému povoleniu.
Diskutoval p. Murina, p. Piroh, p. Timko, p. Šrobár, p. Martonová, p. Lesák,
p. Roštek.

Žiadali doplniť a dopracovať:
- kde na parcele č. 2484 sa bude reklamný panel nachádzať
- veľkosť reklamného panela
- výpoveď – 3-mesačná
- výška zmluvnej pokuty - nižšia
- výška nájmu 100,-€ za 12 mesiacov len v prípade, že panel budete využívať len
na reklamu svojej firmy.
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- vynechať čl. 3 a 4
Zmluva sa bude prejednávať na najbližšom zasadnutí FLPK a obecného
zastupiteľstva. O zmluve sa nehlasovalo
E) Starosta prečítal Žiadosť o vydanie stanoviska k výstavbe rodinného domu od p. Saru.
Žiadal o zmenu rozmerov pozemku v spracovane štúdii a výstavbu len na vlastnom
pozemku, pretože sused mu nechce predať časť pozemku v zmysle spracovanej štúdie.
Požiadal o vydanie výnimky, aby mu bola umožnená výstavba len na pozemku, ktorý vlastní,
pričom dodrží všetky odstupné vzdialenosti v zmysle zákona.
Diskutovali všetci poslanci. Konštatovali, že je to zložitá záležitosť a môže vzniknúť
precedens. Do výstavby novej ulice sa investovali už milióny a žiadaný efekt z dôvodu
zložitých vlastníckych vzťahov nie je. Starosta navrhol, aby žiadosť prejednala stavebná
komisia za prítomnosti p. Benču a všetkých dotknutých osôb. Bude to východisko aj do
budúcnosti.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej ukladá
stavebnej komisii do budúceho zasadnutia OZ pripraviť riešenie žiadosti o vydanie
stanoviska k výstavbe rodinného domu p. Sara Petra ml. s prizvaním dotknutých osôb.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
F) P. Tomková uviedla, že v zmysle novely zákona 369/1990 vznikli pre starostu a obecné
zastupiteľstvo určité povinnosti. Do právomoci starostu prešlo schválenie organizačného
poriadku, kde sa podľa zákona museli urobiť určité zásadné zmeny. Organizačný poriadok
bol aktualizovaný a bol predložený k nahliadnutiu poslancom. Poslanci požiadali, aby im
bola aktualizácia predložená písomne do ďalšieho zasadnutia OZ.
P. Tomková ďalej uviedla, že poslanci minimálne 90 dní pred voľbami do samosprávy obcí,
ktoré sa majú uskutočniť 27. novembra 2010, majú určiť počet poslancov obecného
zastupiteľstva a pracovný úväzok starostu na celé ďalšie volebné obdobie.
Starosta doporučil, aby ostalo 9 poslancov a starosta na celý pracovný úväzok. Poslanci
s jeho návrhom súhlasili.
Starosta dal hlasovať o uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej určuje na volebné
obdobie rokov 2010 -2014
9 poslancov obecného zastupiteľstva v obci Lisková.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Starosta dal hlasovať o uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej určuje na volebné
obdobie rokov 2010 -2014 rozsah výkonu funkcie starostu na celý pracovný úväzok
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
G) Poslanci dostali návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lisková
na II. polrok 2010.
P. Timko sa informoval, či netreba do plánu kontrol zapracovať i inventarizáciu. Hlavný
kontrolór uviedol, že kontrolu inventarizácie urobí začiatkom roku 2011, po jej ukončení k 31.
12. 2010. Inventarizáciu vždy vyhlasuje starosta. P. Timko navrhol, aby sa pri odovzdávaní
funkcie starostu urobila fyzická inventarizácia.
Starosta dal hlasovať o uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej doporučuje starostovi
obce vykonať inventarizáciu majetku obce ku skončeniu funkčného obdobia.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
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Ďalej starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení:
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej:
1) schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lisková
na II. polrok 2010.
2) Poveruje hlavného kontrolóra vykonaním následných finančných kontrol podľa
predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti v súlade s § 12, ods. 2 zákona č.
502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
H) Starosta prečítal žiadosť p. Jantoláka o osadenie novinového stánku námestí pred DKD.
Prítomní v diskusii uviedli, že už v minulosti boli podobné žiadosti, ale s ohľadom na poštu,
kde hrozilo, že ju zatvoria, pokiaľ nebude mať určité tržby, stánok nepovolili. Taktiež sa ide
robiť revitalizácia námestia a stánok v projekte nie je.
Starosta dal hlasovať o uznesení: Obecné zastupiteľstvo nepovoľuje umiestnenie stánku na
námestí pri DKD.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Osadenie stánku nebolo povolené.
CH) Starosta znova osobitne privítal riaditeľa školy Mgr. Petra Kulicha.
Starosta uviedol, že sa uskutočnila kolaudácia prestavby školy za prítomnosti všetkých
zodpovedných osôb. Taktiež boli ukončené práce v pôvodných triedach, ktoré boli hradené
z rozpočtu obce. Robila sa úprava kazetových podhľadov, nové svietidlá aj s rekonštrukciou
elektrického vedenia, maľovanie priestorov a do dvoch tried sa dala nová guma. Problémy
boli s firmou, ktorá robila maľovky, ale nakoniec sa práce ukončili a riaditeľ podpísal
prebratie všetkých prác.
Ďalej starosta uviedol, že ďalší týždeň sa ukončia práce na viacúčelovom ihrisko. Ihrisko by
už bolo dokončené, ale počas povodní bolo celé zaplavené a práce sa museli robiť nanovo.
P. Kulich uviedol, že rekonštrukcia školy je prínos, pribudli nové špeciálne učebne, čím sa
skvalitní výučba. Prebiehajúce práce zasiahli aj do vyučovacieho procesu, ktorý bol zložitý,
museli sa hľadať nové priestory, prispôsobovať vyučovanie. V priebehu týždňa chcú všetky
triedy, ktoré sú ešte v MŠ a cirkevnej škole, presťahovať do zrekonštruovanej školy. Napriek
zložitej situácii, sa na škole robili i nejaké projekty a deti sa zúčastňovali rôznych súťaží.
Terajší deviataci patria medzi lepšie triedy. Desať žiakov je prijatých na gymnázium.
A v monitore sa celkove umiestnili na prvom mieste v okrese. Zo slovenského jazyka boli
prví a z matematiky tretí. Ale závisí to skutočne od úrovne triedy, pretože pedagóg sa môže
veľmi usilovať, ak je slabšia trieda, sú slabšie aj výsledky. Na pozvanie riaditeľa z Kravař sa
25 detí a pedagógovia zúčastnilo družobného zájazdu do Kravař.
Riaditeľ hovoril, že v škole budú aj personálne zmeny z dôvodu odchodu pracovníkov do
dôchodku.
V budúcnosti chce riešiť aj využitie ihrísk v školskom areáli. Areál je neuzamknutý a občania
majú voľný prístup, takže správa areálu je zložitá, pretože školník je plne využitý v škole.
Taktiež telocvičňa je v zlom stave, bude je treba opravovať, ale pri všetkom je potrebná
spolupráca s obcou.
Uviedol, že taktiež sa riešila situácia v škôlke, pretože obec žiada, aby škôlka bola otvorená
aj cez prázdniny. Učiteľky si nemôžu potom vybrať dovolenku a náhradné voľno. Aby sa
aspoň čiastočne riešila situácia, Rada školy odsúhlasila, že materská škola bude otvorená
v mesiaci júl v rozsahu jednej triedy a uprednostnené budú deti zamestnaných rodičov.
V auguste bude MŠ zatvorená.
P. Šrobár uviedol, že poslanci by mali odsúhlasiť minimálny počet žiakov v MŠ – napr. 12.
Pretože prítomné sú 4 deti, ale sú pri nich 2 učiteľky, upratovačka, kuchárky – čo je
neúnosné. Nedoporučil, aby sa navýšila suma na preplatenie dovolenky a náhradné voľno,
pretože následne o túto navýšenú sumu by boli skrátené dotácie v ďalšom roku.
Prebiehala rozsiahla diskusia ohľadom personálnych zmien v škole i v MŠ. Poslanci žiadali,
aby sa uprednostnili učitelia z Liskovej, ktorí sú kvalifikovaní. Personálna otázka je však na
riaditeľovi školy.
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P. Timko sa informoval, aký má p. riaditeľ názor na divadelný krúžok, ktorý vedie p. Šulíková.
Poslanci a starosta jej činnosť podporujú a navrhli, aby sa na skúšky využívala veľká
miestnosť na treťom poschodí v budove základnej školy.
P. Kulich odpovedal, že jej snahu oceňuje. Navrhol jej, aby od septembra viedla divadelný
krúžok v rámci školy.
Starosta uviedol, že pani Šulíková so sl. Bartekovou Ivanou chcú organizovať prídedinský
tábor, predložili projekt v rámci Programu podpory a ochrany detí a mládeže, ktorý už aj
schválil.
Ďalšie otázky na riaditeľa neboli, preto sa mu starosta poďakoval za prednesené informácie.
I) P. Murina hovoril o povodni, ktorá postihla našu obec. Uviedol, že písomné pripomienky od
občanov, ktoré sa týkajú povodní by sa mali predložiť na zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Ďalej uviedol, že treba osadiť koše. Starosta odpovedal, že koše na námestí
boli, ale ich ukradli. Teraz už ďalšie koše nebudú dávať, lebo sa bude robiť rekonštrukcia
centrálnych zón.
J) P. Kubala hovoril o prípade p. Malá – p. Mrva a pýtal sa, čo sa už niečo vyriešilo. Starosta
odpovedal, že tento prípad nie je ukončený a rieši ho Stavebný úrad v Likavke.
K) P. Tomková uviedla, že Ing. Horvát Rastislav chcel prísť na zasadnutie obecného
zastupiteľstva, aby informoval poslancov, čo je nové pri implementácii projektu školy a taktiež
projektu revitalizácie obce. Mal však už dohodnuté stretnutie v Bratislave, takže nestihne
prísť . Poslal však e-mailom správu, ktorú p. Tomková prečítala.
K projektu „REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI LISKOVÁ“ uviedla, že včera prišla zmluva
z MVRR o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Zmluvu starosta podpísal
a obratom sme ju poslali na ministerstvo.

SPRÁVA O STAVE IMPLEMENTÁCIE PROJEKTU, KTORÚ SPRACOVAL ING. HORVÁT:
NADSTAVBA ZŠ S PRÍSTAVBOU, ZATEPLENÍMA VÝMENOU OKIEN, ZŠ LISKOVÁ A ZATEPLENIE MATERSKEJ
ŠKOLY S VÝMENOU OKIEN (KÓD 22110120316).

ŽoP 1 refundácia

ŽoP 2 predfin. (ŽoP
3-zúčtov.)

ŽoP 4 záverečná
refundácia

353 667,05

196 655,02

163 601,03

49,55%
27,55%
22,9%
Celková refundácia v % = cca. 77,1%
Harmonogram finančného zúčtovania projektu:
 Predpoklad ukončenia všetkých prác/resp. dodávok v rámci projektu ZŠ Lisková – Jún
2010
(do konca Júna 2010 má byť dodané vnútorné vybavenie ZŠ, t.j. nábytok a IKT).
 IKT
=
25.964 EUR
 Nábytok =
37.482 EUR
Spolu na úhradu = cca. 63.500 EUR v mesiaci JÚL/2010
 Predpoklad spracovania a zaslania Záverečnej monitorovacej správy a Záverečnej ŽoP
č. 4 – Júl 2010
 Predpoklad refundácie ŽoP č. 4 a administratívneho ukončenia projektu
– September 2010 (delimitácia MVRR)
Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Lisková
 V priebehu tohto týždňa bude podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP medzi MVRR a obcou
 V súčasnosti prebieha proces kontroly VO na RO – Júl 2010 ukončenie kontroly
 Po odsúhlasení procesu VO bude možné podpísať Zmluvu o dielo so spoločnosťou
STABIL, a.s. (víťazom VO na dodanie stavebných prác) – Júl 2010
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 Začiatok realizácie stavebných prác – Júl 2010
 Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác (podľa predbežných informácií od fy.
STABIL, a.s. – November 2010
 Predpokladaný termín administratívneho ukončenia projektu – Február 2011
Harmonogram finančného zúčtovania projektu:
Schválené oprávnené výdavky
992 506,42
Neoprávnené výdavky
5 950,00
Celkové schválené výdavky projektu
998 456,42
1. ŽOP – systémom predfinancovania vo výške 40%
2. ŽOP - systémom predfinancovania vo výške 50%
3. ŽoP - systémom refundácie vo výške 10%, t.j. cca. 100.000 EUR - December 2010.
Starosta pochválil Ing. Horváta a ocenil jeho prácu pri spracovaní projektov a získaní financií.
Viac bodov v rôznom nebolo.
Bod č. 1 – Ukončenie
Starosta poďakoval prítomným za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie ukončil.
V Liskovej, 15. júna 2010
Zapisovateľka : Jana Tomková

...............................

Overovatelia:

Ing. Jozef Murina

................................

Oľga Lešková

................................
Ján L a u k o
starosta obce
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