Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej,
ktoré sa uskutočnilo dňa 28. februára 2011 o 16.00 hod.
na Obecnom úrade v Liskovej
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Starosta obce - Ing. Jozef Murina
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Liskovej
Prítomní: Ing. Miloš Lesák – zástupca starostu, Veronika Daňová, Peter Chovan, Ing.
Jozef Mrva, Mgr. Miroslav Ondrejka, Jozef Roštek, Mgr. Jaroslav Timko
Ospravedlnení: Peter Šrobár, Peter Štrbina
Hlavný kontrolór - Ing. Ferdinand Piroh
Zapisovateľka - Jana Tomková
Hostia: Jarmila Barteková – účtovníčka obce
Mgr. Peter Kulich – riaditeľ školy
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta 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.
Správa o činnosti a výsledkoch kontrol za rok 2010 prevedených hlavným
kontrolórom obce Lisková
6.
Program podpory a ochrany detí a mládeţe – schválenie projektov na rok 2011
7.
Programové vyhlásenie na volebné obdobie 2011-2014
8.
Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2011
9.
Zápis do Kroniky obce Lisková za rok 2010
10.
Rôzne, diskusia, uznesenie
11.
Ukončenie
P. Ondrejka poţiadal, aby sa do programu zahrnul aj bod: Prerokovanie návrhu
revitalizácie a modernizácie školského areálu ZŠ Lisková spoločne s riaditeľom školy p.
Kulichom. Ďalšie pripomienky k programu neboli.
Starosta dal hlasovať, aby sa návrh prerokoval v bode rôzne.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
Následne dal hlasovať o schválení programu celého zasadnutia OZ.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta ako zapisovateľku určil p. Janku Tomkovú, za overovateľov zápisnice p.
Miroslav Ondrejka a p. Jozef Roštek .
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol do návrhovej komisie za predsedu p. Miloša Lesáka a za člena p.
Jozefa Mrvu a dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
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Bod č. 4 – Kontrola uznesení
Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 17. 1.2011 skontroloval a ich plnenie vyhodnotil
hlavný kontrolór obce Ferdinand Piroh, ktorý skonštatoval, ţe uznesenia boli splnené.
Práce na IBV Vyšné Záhumnie pokračujú, bliţšie bude informovať starosta. Komisie
pripomienky k programovému vyhláseniu dali, ale nie všetky v určenom termíne.
P. Tomková pripomienky komisií spracovala a zaslala e-mailom poslancom. FLPK
spracovala pripomienky k organizácií podujatí
vo forme všeobecne-záväzného
nariadenia. Stavebná komisia odporučila predať len opotrebované rúry, dobré ponechať
pre potreby obce. Hlavný kontrolór odporučil rúry odpredať, lebo sa môţe stať, ţe ich
rozkradnú. K výstavbe bytovky mali komisie rôzne názory, ktoré budú predsedovia
prezentovať v bode č. 7 – Programové vyhlásenie.
Starosta dal hlasovať o tom, ţe poslanci zobrali kontrolu uznesení na vedomie.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod č. 5 - Správa o činnosti a výsledkoch kontrol za rok 2010 prevedených
hlavným kontrolórom obce Lisková
Správa bola zaslaná poslancom spolu s pozvánkou. Kontrolór uviedol, ţe správu je
potrebné predloţiť do 60 dní od začiatku roka a vychádzal z dvoch plánov kontrol, ktoré
boli schválené poslancami na rok 2010. Poslanci nedostali prehľad neplatičov dane
z nehnuteľnosti, ktoré nezaslala p. Tomková z dôvodu, ţe je to daňové tajomstvo.
P. Lesák poţiadal, aby poslancom bol predloţený zoznam daňových dlţníkov. P.
Tomková preverí túto skutočnosť a ak sa môţe, predloţí zoznam neplatičov
poslancom.
P. Lesák sa spýtal, či sú aj takí neplatiči, ktorí neplatia uţ viac rokov?
Hlavný kontrolór uviedol, ţe taká firma je len jedna a právnik odporučil, aby pohľadávku
poslanci schválili ako nevymoţiteľnú.
Hlavný kontrolór podrobne rozviedol spôsob financovania projektov z EÚ v roku 2010 aj
predpoklad na rok 2011. Uviedol, ţe v tomto roku bude navýšená suma o 1% z dôvodu
navýšenia DPH.
Ďalej uviedol, ţe aj pre Národný kontrolný úrad predkladali určité údaje, ktoré zobrali na
vedomie.
Diskutoval p. Lesák
Starosta dal hlasovať o tom, ţe poslanci zobrali správu na vedomie.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod č. 6 - Program podpory a ochrany detí a mládeže
P. Timko – predseda Komisie pre mládeţ uviedol, ţe komisia prihlásené projekty,
ktorých bolo zaevidovaných 21, odporučila na schválenie. V rozpočte je na program
vyčlenených 2000,-€, ale ţiadaných je 3417,-€, preto doporučili navýšiť rozpočet.
Starosta uviedol, ţe v minulých rokoch sa nikdy nevyčerpali všetky financie schválené
na program. Navrhol, aby sa schválili všetky projekty, ale úprava rozpočtu by sa urobila
aţ potom, keď to bude skutočne treba.
Kaţdý poslanec dostal rozpis projektov. Diskutoval p. Roštek, p. Lesák, hlavný
kontrolór, p. Tomková.
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Č.

názov projektu

podávateľ

termín akcie

počet
účastníkov do
30 rokov

plánované
náklady €

schválená
suma €

80 €

priemerné
náklady na 1
účastníka v €
(požadované)
2,29 €

1. Zbieranie
liečivých rastlín
2. Strašidelná noc
v Oravskom
Podzámku
3. Športové hry
dôchodcov a
detí
4. Majme čistý les

ZO JDS

jún

35

ZO JDS

júl / august

30

150 €

5,00 €

90 €

ZO JDS

máj

30

80 €

2,67 €

80 €

ZO JDS

apríl

15

50 €

3,33 €

45 €

5. Mama, ocko,
poď cvičiť so
mnou
6. Výstup na Choč

Cvičenky II.
skupina

máj

35

105 €

3,00 €

105 €

OŠK

august

100

300 €

3,00 €

300 €

7. Spoznávaj krásy
Liptova
8. Lisková sa
zabáva
9. Pochovávanie
basy
10. Stolnotenisový
turnaj

ZPCCH

?

46

138 €

3,00 €

138 €

obec

júl

200

600 €

3,00 €

600 €

obec

marec

200

450 €

2,25 €

450 €

OŠK stolnotenisový
oddiel
OŠK stolnotenisový
oddiel
Domka

október

25

68 €

2,72 €

68 €

marec

25

68 €

2,72 €

68 €

91

355 €

3,90 €

273 €

160

400 €

2,50 €

400 €

Domka

August
7 dní
Február
4 dni
máj

40

80 €

2,00 €

80 €

Domka

jún

30

80 €

2,67 €

80 €

Domka

august

40

120 €

3,00 €

120 €

Domka

september

40

90 €

2,25 €

90 €

18. Športový deň

Domka

október

40

120 €

3,00 €

120 €

19. Tvorivé dielne

Domka

november

25

75 €

3,00 €

75 €

20. Tvorivé dielne

Domka

február

25

75 €

3,00 €

75 €

21. Zimná
olympiáda

Domka

január

40

80 €

2,00 €

80 €

1272

3 564 €

2,80 €

3 417 €

11. Stolnotenisový
turnaj
12. Pridedinský
divadelný tábor
13. Pridedinský
tábor
14. Dobrodružná
výprava
15. Deň na
korčuliach
16. Bodka za
prázdninami
17. Turistický výlet

Domka

Predpokladaný počet detí na akciách :

80 €

Starosta dal schváliť nasledovné uznesenie : Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
schvaľuje pre rok 2011 projekty z Programu podpory a ochrany detí a mládeţe.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
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Bod č. 7 - Programové vyhlásenie na volebné obdobie 2011-2014
Predsedovia jednotlivých komisií predloţili p. Tomkovej pripomienky k programovému
vyhláseniu. P. Tomková ich spracovala a zaslala všetkým poslancom. Starosta uviedol,
ţe je dôleţité, čo chceme robiť v tomto volebnom období, ale treba dôsledne zváţiť či
na to aj máme dostatok financií.
Pripomienky jednotlivých komisií boli prečítané a vysvetlené. Následne vţdy dal starosta
o pripomienke hlasovať.
a) P Tomková prečítala pripomienky školskej komisie
Oblasť školstva - v prvej vete vynechať slovo „mládeţe“ a namiesto slovného spojenia
„by mala byť“ uviesť slovné spojenie „môţe byť“, takţe veta bude znieť: Veľmi dôleţitý
význam pri výchove a vzdelávaní mládeţe zastáva škola, ktorá môţe byť zároveň aj
kultúrnym, športovým a spoločenským centrom obce.
Starosta dal za pripomienku hlasovať.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
V časti Kultúrna, spoločenská a telesná starostlivosť o občanov -- v bode 2:
Uskutočňovať oslavy Dňa matiek (máj) a Posedenie s dôchodcami (október), vianočná
besiedka (december) doplniť „Deň otcov“.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: Miroslav Ondrejka
Proti: 0
Zdrţali sa: Miloš Lesák, Veronika Daňová, Peter Chovan, Jozef Mrva, Jozef Roštek,
Jaroslav Timko
V časti Kultúrna, spoločenská a telesná starostlivosť o občanov - v bode 2 :
Uskutočňovať oslavy Dňa matiek (máj) a Posedenie s dôchodcami (október), vianočná
besiedka (december) doplniť „Deň učiteľov“.
Poslanci uviedli, ţe sú aj iné významné skupiny obyvateľov, takţe by to bola
diskriminácia iných skupín.
P. Ondrejka uviedol, ţe na Deň učiteľov by sa pripomenula významná úloha učiteľov pri
výchove detí napr. takým spôsobom, ţe starosta poďakuje učiteľom za ich prácu na
spoločnom stretnutí, moţno ich ocení nejakým darčekom. Učitelia sú v spoločnosti
nedocenení a aspoň takýmto spôsobom by sme ich prácu mohli oceniť. Poslanci
skonštatovali, ţe starosta to môţe urobiť, ale nemusí to byť v programovom vyhlásení.
Starosta dal o pripomienke hlasovať.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: Miroslav Ondrejka
Proti: 0
Zdrţali sa: Miloš Lesák, Veronika Daňová, Peter Chovan, Jozef Mrva, Jozef Roštek,
Jaroslav Timko
V časti Kultúrna, spoločenská a telesná starostlivosť o občanov v bode 6 za slovo
„Vytvárať“ doplniť slovo „vhodné“, takţe veta bude znieť: Vytvárať vhodné podmienky pri
realizácií ľudových tradícií v obci ako fašiangovú bursu, pochovávanie basy, vynášanie
Murieny, stavanie májov a podobne.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
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V časti Kultúrna, spoločenská a telesná starostlivosť o občanov v bode 11 vymeniť
slovné spojenie „detí a mládeţe“ za „obyvateľov“, takţe veta bude znieť: V rámci
rozvoja a posilňovania zdravia obyvateľov, zabezpečiť voľný vstup do športového
areálu ZŠ po vyučovaní a cez víkend podľa dohodnutého časového harmonogramu
s vedením ZŠ.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: Miloš Lesák, Veronika Daňová, Peter Chovan, Jozef Mrva, Miroslav Ondrejka,
Jaroslav Timko
Proti: Jozef Roštek
Zdrţali sa :0
Oblasť ekológie a ţivotného prostredia- v bode 5 doplniť za slovo „povrchovými“ slovné
spojenie „a podpovrchovými“, takţe veta bude znieť: Urobiť analýzu lokalít najviac
postihnutých povrchovými a podpovrchovými vodami v katastri obce Lisková.
P. Roštek konštatoval, ţe analýzu postihnutia lokalít podpovrchovými vodami môţu
urobiť len nejaké geologické spoločnosti. P. Ondrejka oponoval, ţe kvalitnú anylýzu
lokalít postihnutých povrchovými vodami takisto môţe urobiť len odborná zloţka a bez
anylýzy podpovrchových vôd táto stráca význam.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: Miloš Lesák, Veronika Daňová, Peter Chovan, Jozef Mrva, Miroslav Ondrejka, ,
Jaroslav Timko
Proti: Jozef Roštek
Zdrţali sa :0
Investičná činnosť - doplniť bod 13, Vybudovať oplotenie detského ihriska pri dome p.
Kubalu hlavne zo strany od cestnej komunikácie.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
Školská komisia navrhla doplniť vsuvku za slovo školy do bodu : v spolupráci s vedením
ZŠ a MŠ Lisková dobudovať oplotenie a areál základnej školy vrátane zabezpečenia
proti vandalizmu. Vsuvka znie: so správcom (2-3 tenisové kurty, volejbalové ihrisko,
beţecký areál, prístavbu k telocvični so školskými dielňami a kuchynkou). P. Ondrejka
uviedol, ţe tento bod nadväzuje na prezentáciu revitalizácie školského areálu, ktorú
bude prezentovať riaditeľ školy p. Kulich a doporučil, aby sa pripomienka prejednala aţ
po prezentácii. Prítomní súhlasili.
b) Pripomienky stavebnej komisie:
Komisia odporučila dokončiť výmenu okien na materskej škole.
Poslanci odporučili, aby sa vymenili uţ všetky staré okná na celej budove včítane bytu.
Hlavný kontrolór, p. Daňová, p. Tomková ţiadala, aby sa výmena okien uskutočnila ešte
tento rok, keďţe poslanci dali uţ v decembri prísľub, keď sa previedli financie do roku
2011.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
Stavebná komisia neodporučila vybudovať bytovku v areáli školy, ale riešiť bytovku na
pozemkoch vyhradených v rámci IBV Vyšné Záhumnie.
Hlasovanie:
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Prítomní: všetci
Za: Peter Chovan, Miroslav Ondrejka, Jozef Roštek
Proti: : Miloš Lesák, Jozef Mrva, Jaroslav Timko
Zdrţali sa : Veronika Daňová
Sociálnu bytovku vytvoriť zrekonštruovaním starších budov v obci, napr. v podkroví MŠ
a predseda školskej komisie p. Ondrejka po konzultácii na zasadnutí školskej komisie
odporučil vybudovať vhodný vchod do budovy materskej školy v smere od námestia
(pomníka).
P. Chovan uviedol, ţe obec sa uţ musí starať o veľa obecných budov a taktieţ treba
opraviť strechu materskej školy. Aj na školskej rade sa hovorilo, ţe by sa mohli pri
rekonštrukcii strechy vybudovať sociálne byty, ktoré by slúţili pre mladé rodiny.
P. Tomková uviedla, ţe prostriedky na vybudovanie týchto bytov by sme mohli získať z
ministerstva výstavby i zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: Peter Chovan, Miroslav Ondrejka
Proti: : Miloš Lesák, Jozef Mrva, Jaroslav Timko, Jozef Roštek, Veronika Daňová
Zdrţali sa : 0
Riaditeľ školy odporučil, aby sa urobila aspoň oprava strechy na materskej škole,
pretoţe preteká na viacerých miestach.
Starosta uviedol, ţe zistíme poškodenie strechy a podľa toho budeme postupovať.
Stavebná komisia odporučila urobiť zábradlia na chodníkoch pri materskej škole (na
rohu kriţovatky) a pri potoku pri obecnom úrade.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: Peter Chovan, Miroslav Ondrejka, Miloš Lesák, Veronika Daňová
Proti: : 0
Zdrţali sa : Jozef Mrva, Jaroslav Timko, Jozef Roštek
Komisia odporučila pri p. Salajovi č. 293 vyriešiť jednotný prietok potoka.
Starosta uviedol, ţe sa jedná o časť potoka, ktorý je pod chodníkom, lebo celou dedinou
sú 1000 mm rúry a pár metrov sú 800 mm, takţe práca nemala význam.
Hlasovanie o pripomienke :
Prítomní: všetci
Za: všetci
Ďalšia pripomienka: „ Doriešiť prepojenie chodníka z niţného konca na chodník na
vyšný koniec s vybudovaním prechodu pre chodcov.“ P. Chovan uviedol, ţe je to
dôleţité pre bezpečnosť chodcov, ktorí prechádzajú kríţom cez kriţovatku z niţného
konca na vyšný koniec.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
Pripomienka: Navrhnúť centrálny prvok pred budovu DKD so symbolikou našej obce/erb
obce, tabuľa s históriou obce a pod. Stavebná komisia odporúča diskusné fórum
k uvedenej veci.
Starosta neodporučil zatiaľ na námestí niečo navyše budovať, keďţe bolo budované
z Eurofondov a my určitú dobu nemôţme do neho zasahovať.
Nehlasovalo sa.
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Pripomienka: Vybudovať autobusovú zastávku pri p. Alfonzovi Kubalovi na Pribinovej
ulici, prispôsobiť ju ostatným zastávkam v obci.
P. Mrva navrhol, aby sa urobila zastávka aj na vyšnom konci pre občanov, ktorí idú
smerom na Liptovskú Teplú. Prítomní to neodporučili, lebo je tam úzky chodník, kde nie
je moţnosť umiestniť zastávku.
Hlasovanie o pripomienke :
Prítomní: všetci
Za: Veronika Daňová, Peter Chovan, Miloš Lesák, Jozef Mrva, Miroslav Ondrejka,
Jozef Roštek,
Proti: 0
Zdrţal sa : Jaroslav Timko
c) Za komisiu pre mládeţ predloţil pripomienky p. Timko:
V sociálnej oblasti odporučili doplniť nový bod – iniciatívne hľadať moţnosti pre
výstavbu bytových domov v obci.
Hlasovanie o pripomienke :
Prítomní: všetci
Za: Veronika Daňová, Peter Chovan, Miloš Lesák, Jozef Mrva, Miroslav Ondrejka,
Jaroslav Timko,
Proti: 0
Zdrţal sa : Jozef Roštek
P. Timko uviedol, ţe rôzne komisie majú odlišné názory na výstavbu bytoviek. Navrhol,
aby obecné zastupiteľstvo odporučilo poslancom a komisiám, ktoré majú záujem,
pripraviť návrh moţných riešení výstavby bytového domu v Liskovej. Návrh bude
obsahovať:
Plánovaný počet bytových jednotiek
Miesto výstavby
Orientačný časový harmonogram výstavby
Systém financovania
Účel vyuţitia
Termín odovzdania návrhu starostovi obce je do 18. marca 2011.
Ku všetkým návrhom vyţiadať stanovisko stavebného úradu v Liskovej a predloţiť na
najbliţšom zasadnutí OZ.
Starosta dal o návrhu p. Timku hlasovať.
Hlasovanie o pripomienke :
Prítomní: všetci
Za: Veronika Daňová, Peter Chovan, Miloš Lesák, Jozef Mrva, Miroslav Ondrejka,
Jaroslav Timko,
Proti: Jozef Roštek
Zdrţal sa : 0
P. Timko uviedol, ţe komisia navrhla ponúknuť moţnosť odkúpenia kníh od občanov
obce. P. Barteková vysvetlila, ţe obec potrebuje doklad o kúpe. Starosta uviedol, ţe
priestory súčasnej kniţnice sú obmedzené a viac kníh nie je kde dať.
d) Pripomienky sociálnej komisie:
P. Daňová uviedla, ţe v návrhu programového vyhlásenia je bod: Poskytovať
finančný príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 170,- € pre rodičov s trvalým
pobytom v obci . Spýtala sa, ako to bude, ak len jeden z rodičov bude mať trvalý pobyt
v Liskovej. Hlavný kontrolór odpovedal, ţe veľa obyvateľov býva v Liskovej, ale nemá
tu trvalý pobyt, financie od štátu však dostáva obec len na obyvateľov, ktorí majú trvalý
pobyt v našej obci. Preto sa finančný príspevok navrhuje dať vtedy, pokiaľ sú manţelia
– aby mali obidvaja trvalý pobyt, ak je osamelý rodič – tak len on.
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Starosta dal hlasovať o tom, ţe sa bude poskytovať finančný príspevok pri narodení
dieťaťa vo výške 170,- € pre rodičov s trvalým pobytom v obci .
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: Veronika Daňová, Peter Chovan, Miloš Lesák, Jozef Mrva, Jozef Roštek , Jaroslav
Timko,
Proti: 0
Zdrţal sa : Miroslav Ondrejka
P. Daňová uviedla, ţe komisia k bodu : „Zakúpenie venca pri úmrtí občana s trvalým
pobytom v obci Lisková“ odporučila, aby sa veniec zaobstaral len pre sociálne slabých
občanov, pretoţe niektorí zosnulí dostanú veľké mnoţstvo vencov. Komisia odporučila
venovať pozornosť obyvateľom pri významných ţivotných jubileách, napr. urobiť
spoločné posedenie pri doţití 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokoch a pri výročiach
manţelstiev 50, 55, 60 rokov.
Starosta uviedol, ţe ak by sa kupovali vence, nemôţu sa občania deliť
- buď sa veniec dá všetkým alebo nikomu.
Starosta dal hlasovať o bode, ţe sa zakúpi veniec pri úmrtí občana s trvalým pobytom
v obci Lisková.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: Peter Chovan, Jozef Roštek
Proti: 0
Zdrţal sa : Veronika Daňová, Miloš Lesák, Jozef Mrva, Miroslav Ondrejka, Jaroslav
Timko
Starosta dal hlasovať o uznesení: Organizovať posedenie pre obyvateľom pri
významných ţivotných jubileách.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: Veronika Daňová, Miloš Lesák, Jozef Mrva, Miroslav Ondrejka, Jaroslav Timko
Proti: 0
Zdrţal sa : Peter Chovan, Jozef Roštek
P. Daňová uviedla, ţe v obci ţije veľké mnoţstvo starších občanov. Treba sa snaţiť o
zriadenie klubu dôchodcov,
zriadenie denného stacionáru, zriadenie domova
dôchodcov a domova sociálnych sluţieb pre cca 20-30 ľudí. P. Ing. Švecová riaditeľka Domova dôchodcov v Likavke - informovala na zasadnutí komisie, ţe sa
domov dôchodcov ide rekonštruovať. Po ukončení rekonštrukcie bude zníţená kapacita
tohto zariadenia, ale čoraz viac pribúda ţiadostí o umiestnenie. Je len otázka času, keď
sa problém s dôchodcami prehĺbi a preto treba veľmi dôsledne uvaţovať o riešení
pobytu dôchodcov v rodnej obci. Na zriadenie zariadenia by mohli slúţiť objekty
v zadnej časti kultúrneho domu, prípadne uvaţovať s prestavbou - nadstavbou
materskej školy. Dôchodkový vek sa zvyšuje, predpokladá sa, ţe bude aţ 65-70 rokov,
takţe občan nebude môcť ostať opatrovať rodičov, lebo si bude musieť zarobiť na
stravu a bývanie, keďţe dôchodok nebude dostávať. A starí občania najlepšie znášajú
ubytovanie v domove dôchodcov, pokiaľ sú umiestnení v rodnej obci.
Starosta navrhol, aby sa o kaţdom návrhu sociálnej komisie hlasovalo zvlášť.
P. Lesák uviedol, ţe nikto doteraz neţiadal, aby sa zriadil klub dôchodcov, ak bude
poţiadavka, potom sa o tom môţe rokovať.
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Starosta dal hlasovať o návrhu na zriadenie klubu dôchodcov.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: Veronika Daňová
Proti: 0
Zdrţal sa : Peter Chovan, Jozef Roštek, Miloš Lesák, Jozef Mrva, Miroslav Ondrejka,
Jaroslav Timko
Starosta dal hlasovať o návrhu na zriadenie denného stacionáru.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: Veronika Daňová
Proti: 0
Zdrţal sa : Peter Chovan, Jozef Roštek, Miloš Lesák, Jozef Mrva, Miroslav Ondrejka,
Jaroslav Timko
Starosta dal hlasovať o zriadení domova dôchodcov a domova sociálnych sluţieb pre
cca 20-30 ľudí.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: Veronika Daňová
Proti: 0
Zdrţal sa : Peter Chovan, Jozef Roštek, Miloš Lesák, Jozef Mrva, Miroslav Ondrejka,
Jaroslav Timko
P. Daňová uviedla, ţe je potrebné zistiť potreby občanov. Aby sme ich zistili, je
potrebné spracovať Komunitný plán sociálnych sluţieb pre Liskovú (KPSS), kde sa na
základe zistených
potrieb komplexne navrhnú riešenia. Komunitný plán sa má
spracovať v zmysle zákona č. 448/2008, § 80. P. Daňová uviedla, ţe na zasadnutí
sociálnej komisie boli aj hostia z firmy Partnerstvo sociálnej inklúzie Liptov. Táto firma
je dotovaná ešte do septembra 2011 z Európskeho sociálneho fondu, preto sú jej sluţby
finančne veľmi dostupné. Pokiaľ dodáme všetky ţiadané materiály, táto firma nám
skompletizuje KPSS za 200.-€.
P. Tomková uviedla, ţe uţ v minulom roku sociálna komisia odporučila spracovať
komunitný plán. Obecné zastupiteľstvo v rozpočte na rok 2010 vyčlenilo 5000,- € na
sociálneho pracovníka, ktorý mal robiť okrem inej sociálnej práce aj komunitný plán.
Komunitný plán sa však neurobil. Aby sa mohol komunitný plán spracovať, bude
potrebné pripraviť analýzy o rôznych skupinách (deti, mládeţ, ZŤP, invalidi i starší
občania). Určí sa časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych sluţieb a ciele,
ktoré chce obec dosiahnuť. Musia sa vytvoriť pracovné skupiny, ktoré oslovia
obyvateľov a prípadne ich aj osobne navštívia, aby vyplnili dotazníky. Mladí ľudia môţu
dotazníky vyplniť aj cez internet, ale starších, sociálne odkázaných bude treba navštíviť
osobne. Teraz by sme chceli vyuţiť skutočnosť, ţe ide byť sčítanie obyvateľstva, takţe
dotazníky by mohli pomôcť vypĺňať sčítací komisári. Do dotazníka sa môţu znova dať aj
otázky ohľadom výstavby a umiestnenia bytovky.
Urobí sa súpis, aké sociálne a súvisiace sluţby sa poskytujú v obci, aké potreby
a ţelania majú občania v oblasti sociálnych sluţieb. Určia sa finančné moţnosti na
realizáciu sociálnych sluţieb, taktieţ personálne, prevádzkové a organizačné
podmienky. Určia sa ciele. (Napr.: Odkúpenie a rekonštrukcia budovy.) Výsledkom je
poskytovanie takých sociálnych sluţieb, aby sa uspokojilo čo najviac potrieb občanov.
P. Lesák odporučil, aby sa komunitný plán nerobil, lebo sme malá obec a vieme čo
ľudia chcú. Zatiaľ ho má spracovaný len málo miest a obcí, takţe môţeme ešte
počkať. Nemáme dostatok informácií, treba zistiť ďalšie podrobnosti. P. Timko sa spýtal,
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či je povinnosťou obce vypracovať komunitný plán a ak sa schváli, či sa uţ musí
dodrţať. Ak by plán obec nezaväzoval, komunitný plán by bol len prínosom.
Starosta uviedol, ţe firma PSI Liptov je neziskové zdruţenie, preto si účtuje také nízke
sadzby, ale bude pracovať len do septembra. Keď to neurobíme teraz, v budúcnosti,
keď to uţ bude povinnosťou, nás to môţe stáť omnoho viac.
Diskutoval ešte hlavný kontrolór, p. Timko, p. Ondrejka, p. Roštek, p. Tomková.
Hlavný kontrolór uviedol, ţe financie, ktoré boli vyčlenené na sociálneho pracovníka,
v roku 2010 sa presunuli na opatrovateľskú sluţbu.
Starosta dal hlasovať o spracovaní Komunitného plánu sociálnych sluţieb pre Liskovú.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: Veronika Daňová
Proti: 0
Zdrţal sa : Peter Chovan, Jozef Roštek, Miloš Lesák, Jozef Mrva, Miroslav Ondrejka,
Jaroslav Timko
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej odporúča starostovi a p. Roštekovi získať
informácie vyplývajúce s vypracovaním a následným realizovaním komunitného plánu
sociálnych sluţieb.
Termín: 25. marec 2011
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
P. Lesák ţiadal, aby poslanci boli v skratke oboznámení o týchto informáciách ešte pred
zastupiteľstvom.
P. Daňová uviedla, ţe komisia odporučila zlepšovať podmienky na prevádzku
zdravotníckych zariadení a zdravotnícku osvetu. Treba hľadať moţnosť na
zabezpečenie lekára pre dospelých. Starosta uviedol, ţe hľadajú moţnosti, aby sa
v obci zabezpečil aj stomatológ. P. Lesák doporučil, aby sa do bodu zapracovalo aj
slovo stomatológa.
Starosta dal hlasovať o uznesení, ţe do programového vyhlásenia sa dá bod:
Zabezpečiť v obci ambulanciu všeobecného lekára a stomatológa.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
e) Predseda komisie pre kultúru a šport Jozef Roštek uviedol, ţe komisia odporučila
na ihrisku vybudovať prístrešok pri drevenom baraku a pri súčasnej garáţi. Je to
dôleţité aj z dôvodu, ţe podľa informácií z druţstva, plánujú zatvoriť kultúrny dom, takţe
aspoň v období, keď to dovolí počasie, sa budú mať kde robiť rôzne akcie.
Starosta doplnil, ţe uţ v minulosti sa poslanci zaoberali myšlienkou vybudovať v areáli
Športklubu prístrešok pri baraku, kde by bolo pódium a taktieţ prístrešok pri garáţach,
kde by bolo sedenie. Môţu sa tam robiť rôzne podujatia, vystúpenia a v prípade daţďa
sa bude kde skryť. Určitá plocha sa upraví aj na tancovanie. Priestor budú môcť
vyuţívať zloţky, deti, všetci obyvatelia. Do budúcnosti chce osloviť sponzorov podnikateľov a opraviť barak. Na oplátku by ho aj sponzori mohli vyuţívať na
prezentácie a rôzne podujatia. Starosta predloţil prítomným projekt prestavby. Je to
vhodný priestor, aby sa ľudia zabavili, obyvateľov v obci by nevyrušovala hlasná hudba
a pod. Výstavbu chce uskutočňovať v čo najväčšej miere pracovníkmi zamestnanými
na menších obecných sluţbách, len odborné práce by sa urobili na dohodu. Takýmto
spôsobom by sa ušetrili veľké finančné prostriedky.
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Hlavný kontrolór sa spýtal, či to bude investičná akcia alebo beţná oprava. V prípade,
ţe by sa to robilo ako oprava, v beţnom rozpočte nebudeme mať na to financie.
Starosta odpovedal, ţe to bude investícia a bude hradená z kapitálových výdavkov.
Celkové predpokladané náklady sú 22 142,-€. Keďţe sa to bude robiť svojpomocne,
predpokladá úsporu 25%.
Bude potrebné stavebné povolenie a k nemu rôzne
vyjadrenia. Treba aj povolenie od ţelezníc.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
odporúča starostovi získať potrebné podklady ku stavebnému povoleniu na stavbu
„Prístrešky v areáli OŠK“.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
Investičná činnosť
a) Rekonštrukcia kultúrneho domu
Starosta uviedol, ţe na minulom zasadnutí mu obecné zastupiteľstvo odporučilo, aby
oslovil firmu Stabil, ktorá by spracovala rozpočet nákladov potrebných na rekonštrukciu
kultúrneho domu. Starosta s p. Borákom - zástupcom firmy Stabil, ktorá nám
rekonštruovala školu aj verejné priestranstvá, s p. Chovanom – predsedom Stavebnej
komisie a p. Roštekom – predsedom Komisie pre kultúru a šport urobili obhliadku
kultúrneho domu. Náklady na rekonštrukciu sa vyčíslili na dve časti : 1 časť je kultúrny
dom vrátane sály a reštaurácie a druhá časť je zdravotné stredisko.
V časti kultúrny dom vrátane sály a reštaurácie by sa urobili nové plastové okná- ostali
by len spodné okná, vrchné okná by sa zamurovali, vchodová plastová stena, murivo
z tehál, vrátane ţelezobetónových konštrukcií, krov - ako na škole, krytina a klampiarske
prvky, zateplenie obvodových múrov, silikátová omietka, oprava travertínového sokla.
Vo vnútorných priestoroch by sa zrekonštruovala sála a javisko, reštaurácia a sociálne
zariadenia, kuchyňa, zasadačka, tepelná izolácia a izolácia proti zemnej vlhkosti.
Predpokladané náklady na túto časť sú 396 000,-€ s DPH.
V časti Zdravotné stredisko by sa rekonštruovali : plastové okná, vchodové dvere,
obvodové murivo z nosných tehál vrátane nadstavby podkrovia, strecha klasická
sedlová, krytina včítane klampiarskych prvkov, zateplenie, silikátová omietka, oprava
travertínového sokla, elektroinštalácia a bleskozvod, vnútorný vodovod a kanalizácia,
ústredné vykurovanie vrátane novej kotolne, ţelezobetónové konštrukcie + statika (nad
javisko by sa musela povala urobiť, lebo teraz je tam len strecha), rekonštrukcia
vnútorných priestorov na troch poschodiach, tepelná izolácia a izolácia proti vlhkosti.
Náklady na túto časť sú 492 000,-€ s DPH.
Celkové predpokladané náklady na rekonštrukciu celého kultúrneho domu by boli
888 000,-€, to je skoro 27 mil. Sk.
Z druţstva prišiel list – oficiálny ţiadosť o stretnutie, tento list bol prejednaný na FLPK.
P. Lesák uviedol, ţe bol poverený jednať s predsedom druţstva s Ing. Štefaničiakom,
ktorý mal tieţ poverenie od predstavenstva druţstva. O predaji uţ rokovalo obecné
zastupiteľstvom pred 4 rokmi, ale odpredaj sa nedohodol. Druţstvo znovu ponúkajú
kultúrny dom na odpredaj, pretoţe jeho prevádzka je stratová a v najhoršom prípade
kultúrny dom uzavrú. Navrhovaná cena je však pre obec neprijateľná. Rokovania však
budú pokračovať a poslanci budú včas informovaní.
b) Vyšné Záhumnie
Starosta oboznámil prítomných, ţe na základe odporučenia poslancov pokračoval
v jednaniach ohľadom novej ulice Vyšné Záhumnie. Treba tam dokončiť zokruhovanie
plynu včítane premiestnenie skrine strednotlaku, ktorá je pri škole, asi o 10-15 m. . Na
plyn je uţ inšpekčná správa, robia sa ešte drobné úpravy projektovej dokumentácie
a vybavujú sa ostatné povolenia a podklady.
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Bude treba urobiť výkopové práce a zaviesť cestu suťou do nivelety. Následne sa tam
navezie asi 20 cm makadamu na provizórnu cestu. Týmto sa investičné práce ukončia.
Asfalt sa nebude robiť, kým nebudú urobené všetky prípojky.
Tento rok sa bude robiť výberové konanie na stavbu plynu a samostatne na cestu. Plyn
by sa mohol začať realizovať v apríli, prípadne v máji.
c) Chodník od obchodu p. Adamčiaka po rodinný dom p. Vladimíra Pudiša.
Starosta uviedol, ţe je potrebné pokračovať vo výstavbe chodníka od obchodu p.
Adamčiaka aţ na koniec dedine po p. Pudiša. Starosta uviedol, ţe náklady na uvedený
chodník a ešte náklady na chodník popri múre cintorína by boli celkom 227 718,-€
s DPH. Starosta odporučil, aby sa chodník popri múre cintorína nerobil. Ďalej uviedol,
ţe keď sa robil projekt chodníka, urobilo sa aj zameranie a zistilo sa, ţe v niektorých
častiach chodník zasahuje aj na pozemky vo vlastníctve iných osôb. Jedná sa o 6
vlastníkov. Robili sa zmluvy o budúcich zmluvách, jedna zmluva vraj bola realizovaná,
ale nie je zavkladovaná a u ostatných sa bude pokračovať v jednaní. Môţe sa urobiť
dlhodobí prenájom, alebo pozemky vykúpime. Prípadne sa niektoré pozemky môţu
vysporiadať aj vzájomnou výmenou.
P. Lesák sa spýtal, ako dlho to bude trvať. Starosta uviedol, ţe niektoré práce môţu ísť
súbeţne, takţe by sa mohli práce uskutočniť za 5-6 mesiacov.
Diskutovali p. Daňová, p. Chovan, p. Ondrejka, p. Roštek, p. Lesák hlavný kontrolór,
p. Tomková.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení : Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
odporúča starostovi zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie a jednať
s vlastníkmi ohľadom výkupu pozemkov pod chodník od p. Adamčiaka po p. Pudiša.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
d) Dobudovanie areálu školy, oplotenia a zabezpečenie proti vandalizmu. Starosta
uviedol, ţe tieto práce chceme urobiť v spolupráci s vedením ZŠ a MŠ Lisková a za
pomoci pracovníkov, ktorí sú zamestnaní na menších obecných sluţbách. Časť pletiva
má uţ škola zakúpené.
Spracovali sme projekt a poţiadali sme o dotáciu na nákup kamier, ktoré by moţno
zabránili, aby vandali ničili školu i ihriská.
Diskutoval riaditeľ školy, p. Chovan a p. Lesák, ktorý odporučil urobiť pri ihriskách
bráničku.
e) Výstavba hasičského domu a garáţe pre čistiarenské auto.
Starosta navrhol, ţe ak budú financie, tak tieto práce by sa realizovali o 3-4 roky.
Spracované projektové návrhy odovzdá p. Tomková stavebnej komisii.
f) Územnícky pripraviť podmienky pre ďalšiu IBV a KBV v lokalite Vyšné Záhumniepoľná cesta
Starosta uviedol, ţe ďalšiu cestu, ktorá má byť súbeţná s novou cestou Vyšné
Záhumnie, by sme vykupovali v roku 2012. Ak by sme tam chceli vybudovať bytovky,
museli by sme na naše náklady preloţiť vysoké napätie do zeme a to je ďalších
5 miliónov Sk navyše.
g) V spolupráci s kompetentnými orgánmi vypracovať projektovú dokumentáciu na
realizáciu protipovodňových opatrení. Starosta uviedol, ţe uţ niekoľkokrát bol na
jednaní na Povodí Váhu v Ruţomberku. Teraz ideme zamestnať 10 pracovníkov na
odstraňovanie následkov povodne a protipovodňové opatrenia. Taktieţ jednal aj o tom,
aby rekonštrukciu potokov zaradilo Povodie Váhu do svojej investičnej činnosti.
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P. Timko a p. Lesák ţiadali, aby na jednotlivé práce bol vypracovaný orientačný
rozpočet, aby sa vedelo, kedy to môţeme realizovať.
Starosta uviedol, ţe ak chceme mať rozpočet, musíme mať projekt, výkaz výmer a na
jeho základe zistíme potrebné financie. Ale projekty a rozpočty treba zaplatiť a moţno
by sme ich ani nevyuţili. A tieto financie by mohli chýbať pri realizácii určitej akcie.
Taktieţ nevieme, aký príjem do rozpočtu budeme mať od štátu. Pri niektorých akciách
uviedol odhadované náklady.
Poslanci doporučili, aby stavebná komisia spracovala tabuľku investičnej činnosti
a predpokladaných nákladov na jednotlivé činnosti.
Hlavný kontrolór uviedol, ţe v rezervnom fonde sa za uplynulé obdobie nasporilo dosť
financií. Ale financie treba rozumne vyuţiť a môţu sa pouţiť len na investičnú činnosť.
Časť financií je účelovo viazaná. Veľa obcí a miest je uţ platobne neschopných, treba
robiť tak, aby sa to nestalo aj nám.
P. Chovan uviedol, ţe je za to, aby sa obec nezadlţovala, ale aj vzhľadom na prijateľné
ceny v stavebníctve v dôsledku krízy, je potrebné urobiť čo najviac prác.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení : Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
ukladá stavebnej komisii v spolupráci so starostom vypracovať prehľadnú tabuľku
investičnej činnosti v obci Lisková na volebné obdobie 2011-2014.
Termín: 20. marca 2011
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
P. Chovan navrhol, aby sa stretnutia zúčastnili aj členovia finančnej komisie, aby vedeli
koľko sa môţe v obci robiť.
Starosta uviedol, ţe stavebná komisia spolupráci s ním odhadne koľko ktorá akcia bude
asi stáť a kedy sa bude robiť. Následne kontrolór s p. Bartekovou prepočítajú, čo sa
z rozpočtu môţe urobiť. Programové vyhlásenie p. Tomková upraví, prepošle
poslancom a schváli sa celé naraz.
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Bod č. 8 – Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2011
P. Barteková predloţila návrh na zmenu rozpočtu všetkým poslancom. V návrhu boli
zakomponované zmeny, ktoré treba odsúhlasiť a tieto zmeny podrobne vysvetlila.
Poslanci nemali pripomienky.
Starosta dal hlasovať o uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje zmenu
rozpočtu Obce Lisková na rok 2011 prvým rozpočtovým opatrením nasledovne:
Rozpočtové opatrenie č.1/2011
1. zvýšenie príjmov na podpoložke bežného rozpočtu:

EUR

Bežné príjmy
Dotácie- transfery

Na školstvo - prenes.kompetencie
ZŠ

427

Celkové zvýšenie bežných
príjmov:

427

1. zvýšenie príjmov na podpoložke kapitálového rozpočtu:

Projekt
Projekt

Kapitálové príjmy
Dotácie- transfery
Revitalizácia verejných priestranstiev

933 106

Zlepšenie kvality ovzdušiaochrana prírody- AUTO
Spolu zvýšenie kapitálových
príjmov

194 353
1 127 459

2. Zvýšenie výdavkov na podpoložke bežného rozpočtu
podpoložka

Bežné výdavky
VZDELÁVANIE ZŠ- PK
Spolu zvýšenie bežných výdavkov:

4.Zvýšenie a zníženie výdavkov na

8.1.1

640

427
427

rozpočtu

podpoložke kapitálového

Kapitálové výdavky
Projekt
7.
7.
10.

Revitalizácia verejných priestranstiev -dotácia 7.3
Chodník - nižný koniec
7.3
Projekt
Zlepšenie kvality ovzdušia10.5
ochrana prírody- AUTO
Spolu zvýšenie kapitálových výdavkov:

717
717

989 752
-68 594

714

206 301

427
427

788 242
712 368

1 127 459
Rozpočet
Po 1 RO
788 669
712 795

1 127 459
1 127 459

75 874

1 127 459
1 203 333

Úprava rozpočtu - RO č.1 Rozpočet
schválený
Beţný

BP
BV
Kapitálový
KP
KV

Rozpočet celkom je vyrovnaný
Rozpočet je upravený zvýšený v P a V o
ROZPOČET po 1. RO

788 242
1 127 886

ROZPOČET

ROZPOČET

Príjmy
Beţné príjmy
Kapitálové príjmy
Spolu:

1 916 128

788 669 B výdavky
1 127 459 K výdavky
1 916 128

Výdavky
712 795
1 203 333
1 916 128
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Bod č. 9 – Zápis do kroniky obce za rok 2010
P. Tomková uviedla, ţe zápis pripravila p. Forgáčová. Oslovené boli všetky organizácie
v obci, ktorá dala podklady do kroniky – príspevok sa zapracoval. Uviedla, ţe
pripomienky z oblasti investičnej výstavby sú uţ zapísané, taktieţ je pripomienka
k uvedeniu chybného roka. P. Forgáčová všetky pripomienky do zápisu zapracuje
a následne bude zápis zverejnený aj na webovej stránke obce.
Starosta dal hlasovať o uznesení: Obecné zastupiteľstvo
v Liskovej schvaľuje
podklady na zápis do kroniky za rok 2010 s pripomienkami, ktoré budú zapracované.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod č.10 – Rôzne, diskusia, uznesenie
A) Ţiadosť firmy Junior Game
Hlavný kontrolór predloţil ţiadosť firmy Junior Game Bratislava o vydanie súhlasného
stanoviska s umiestnením a prevádzkovaním stávkového terminálu v Exprese s.č. 242
v Liskovej. Hlavný kontrolór preveroval skutočnosti s umiestnením terminálu na
viacerých miestach, vyţiadal si licenciu aj nájomnú zmluvu medzi firmou Junior Game
a p. Zigom. Ide o tipovanie zápasov, nie o hazardné automaty. Príjem obce z výťaţku je
1%.
Poslanci diskutovali o ţiadosti.
Starosta dal hlasovať o uznesení: obecné zastupiteľstvo súhlasí s umiestnením
a prevádzkovaním stávkového terminálu v obci Lisková v prevádzke Espreso, Lisková
242, PSČ 034 81.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
B) Školstvo
Poslanec p.Ondrejka - predseda školskej komisie podal návrh zvoliť do školskej
komisie p. Kláru Lukačovú
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo volí za člena
školskej komisie p.Kláru Lukáčovú
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
Riaditeľ ZŠ p.Kulich predloţil prítomným „Návrh revitalizácie a modernizácie školského
areálu ZŠ Lisková“, ktorý spracoval v spolupráci s p. Ondrejkom. Rozprával o úprave a
vyuţití areálu školského pozemku, nič v návrhu nie je definitívne, môţe sa upravovať.
Keby sa návrh zrealizoval, len by sa ZŠ priblíţila k tomu, čo má mať. Argumentoval
s tým, ţe vie si predstaviť spoluprácu s p. Ondrejkom a p. Benčom a vyuţiť ich
skúsenosti. Filozofia parku by mohla byť v tom, ţe areál by neslúţil len pre potreby
školy, ale aj na mimoškolskú činnosť pre všetkých obyvateľov Liskovej. Areál by mal
mať nejakého správcu. Rozdal návrhy poslancom, aby sa mohli vyjadriť. Areál by bol
stavaný na etapy. Napr. park /ekozáhrada/ by sa mohol zriadiť v učebnom procese so
ţiakmi, pomoc prisľúbili aj záhradkári. V zadnej časti by sa mohli urobiť tenisové kurty ,
volejbalové ihrisko, beţecká dráha by sa vybudovala nová. Parkovisko by sa
vybudovalo pri jarku, alebo na školskom pozemku podľa návrhu. Za telocvičňou by sa
urobila prístavba, kde by boli dielne pre ţiakov a iné účelové miestnosti (napr.
kuchynka). Ohľadom financovania komunikoval aj s Ing. Rasťom Horvátom, pretoţe na
financovanie by boli vyuţité najmä rôzne projekty. Poţiadal prítomných, aby zaujali
stanovisko voči tomuto návrhu a poďakoval sa za slovo.
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P. Ondrejka uviedol, ţe návrh je spracovaný v hrubých rysoch, ak bude schválený, musí
sa podrobne rozpracovať.
Starosta uviedol, ţe návrh sa mu páči, v prvom rade treba urobiť plot. Upozornil, ţe
nefunkčný komín, ktorý je za školou, by bolo treba zlikvidovať ešte pred budovaním
oplotenia. A ak sa schváli programové vyhlásenie, potom sa môţe začať s úpravami
školského areálu. To čo uţ teraz môţeme robiť je plot, zeleň.
Diskutoval p. Lesák, ktorý pochválil návrh, doporučil, aby sa ekochodník umiestnil medzi
telocvičňu a školu, poţiadal, aby presnejšie uviedli spôsob financovania.
P .Timko uviedol, ţe mu chýba vízia financovania. Pretoţe je to niekoľkomiliónová
záleţitosť a z malých grandov sa takýto návrh realizovať nedá.
Starosta dal hlasovať o uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej berie na vedomie
návrh revitalizácie a modernizácie školského areálu ZŠ Lisková.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
C) P. Roštek predloţil niekoľko pripomienok:
1) Obec platí za prenájom priestorov v cirkevnej škole, preto by mali by kľúče aj na
obecnom úrade.
2) Na rade školy členovia dôrazne ţiadali, aby športovci na ihrisko s umelom trávou
chodili len vo vhodnej obuvi, stálo veľa peňazí, treba si ho chrániť.
3) V kultúrnom dome nepovoliť technopárty, ale len obyčajné zábavy.
4) Navrhol, aby sa obec rozdelila na 9 častí, kaţdý poslanec by zastupoval a bol
zodpovedný najmä za občanov vo svojej časti.
5) Navrhol, aby sa na obecnom zastupiteľstve prerokovávali najviac štyri body, pretoţe
zastupiteľstva trvajú veľmi dlho.
Ku kaţdému bodu bola diskusia.
P. Lesák navrhol spôsob informovania sa vzájomne medzi komisiami takým spôsobom,
ţe po zasadnutí komisie kaţdý predseda zašle zápisnicu s komisie všetkým poslancom.
Potom budú všetci poslanci uţ dopredu informovaní a práca bude jednoduchšia.
Starosta navrhol, aby predsedovia zaslali zápisnicu p. Tomkovej a ona ich prepošle
poslancom.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
ukladá predsedom komisií zabezpečiť odoslanie zápisnice z rokovania kaţdej komisie
e-mailom pracovníčke Obecného úradu Lisková p. Tomkovej. P. Tomková zabezpečí
bezodkladne rozoslanie zápisníc všetkým poslancom OZ.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
P. Timko a p. Ondrejka poţiadali, aby im p. Tomková posielala pozvánky na obecné
zastupiteľstvo aj so všetkými prílohami elektronicky.
P. Lesák uviedol, ţe Finančná a legislatívno-právna komisia pripravila
všeobecnezáväzné nariadenie o kultúrnych a spoločenských podujatiach v obci, ktoré
rozpošle všetkým poslancom.
P. Chovan sa spýtal, kto je za školský areál zodpovedný? Konštatoval, ţe vybudovanie
ihrísk stálo veľa peňazí, treba ustanoviť správcu, ktorý bude dohliadať, aby sa ihriská
neničili.
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Starosta uviedol, ţe ihriská boli odovzdané protokolárne škole, podpísal to riaditeľ s tým,
ţe budú vypracované pravidlá na vyuţívanie ihrísk v prvom rade pre ţiakov školy
a taktieţ pre obyvateľov obce. Pravidlá treba vypracovať čím skôr.
P. Roštek uviedol, ţe je potrebné vypracovať pravidlá, ale ešte dôleţitejšie bude
sledovať dodrţiavanie týchto pravidiel. Nie je ţiadna kontrola. Na ihriská chodia hrať
cudzí ľudia, ktorí nie sú z Liskovej. Dokonca hrajú hokej s hokejkami na ihrisku
s umelom trávou.
P. Timko navrhol, aby sa ku pravidlám napísalo, kto bude mať zodpovednosť.
P. Kulich uviedol, ţe do telocvične chodia cvičiť rôzne skupiny. Obec za skupiny
organizované z organizácií v obci platí ročne 50 tis. Sk. Popritom v niektorých skupinách
je prevaha športovcov, ktorí nebývajú v Liskovej. Suma, ktorú obec platí nepokrýva
náklady školy .
Starosta dal schváliť nasledovné uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej ukladá
školskej komisii vypracovať pravidlá vyuţívania a kontroly športovísk v areáli ZŠ
Lisková.
Termín: do 20. marca 2011
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
Diskutoval opakovane riaditeľ p. Kulich, p. Mrva, starosta, p. Lesák, p. Tomková.
Po schválení pravidiel by sa zvolali zloţky, ktoré by boli s nimi oboznámené.
P. Lesák ešte uviedol, ţe na rade školy bolo prijaté uznesenie, aby zriaďovateľ
spracoval víziu školy – zameranie základnej školy. Taktieţ rada školy doporučila
zvýšenie školného v MŠ z 3,5€ na 7€. Finančná a LP komisia návrh prejednala
a poţiadala, aby zástupkyňa pre MŠ spracovala podklady, prečo tento príspevok treba
zvýšiť.
C) Ţiadosť p. Majstráka
Starosta prečítal ţiadosť p. Majstráka, ktorý ţiadal príspevok od obce na pohreb svojej
mamy.
Hlavný kontrolór uviedol, ţe zákon č. 523/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. neumoţňuje, aby obec
poskytla túto formu príspevku fyzickej osobe.
V diskusii poslanci odporučili starostovi odpovedať v zmysle platnej legislatívy.
Starosta dal hlasovať o uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej berie na vedomie
ţiadosť p. Majstráka a odporúča starostovi odpovedať v zmysle platnej legislatívy.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
D) Ţiadosť p. Bencúrovej
P. Tomková prečítala ţiadosť p. Bencúrovej, ktorá ţiadala o pridelenie sociálneho bytu
pre svojho syna s nevestou, ktorí sú v hmotnej núdzi a sú sociálny prípad P. Bencúrová
ich prichýlila v r. 2004 po poţiari domu, kde bývali. Chodia opití, hádajú sa, ničia jej
dom, nábytok a najmä psychické zdravie. Polícia, súd, ani obec jej v minulosti
nepomohli, preto znovu ţiada o pomoc obec.
Starosta uviedol, ţe spoločne s p. Daňovou - predsedníčkou sociálnej komisie,
p. Roštekom, p. Macíkovou a p. Tomkovou boli navštíviť p. Bencúrovú. V časti, kde
býva p. Bencúrová je všetko pekne upravené. Miestnosť, ktorú obývajú syn a nevesta je
v hroznom stave. Starosta predloţil poslancom fotky. Ďalej uviedol, ţe problém je v tom,
ţe časť domu i keď malú – vlastní syn – takţe násilím ho nie je moţné vysťahovať.
P. Daňová uviedla, ţe prípad prejednávali i na zasadnutí sociálnej komisie, členovia
navrhli aj moţnosti riešenia. Je však potrebný ich súhlas.
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Starosta uviedol, ţe p. Bencúra s manţelkou pozve, porozpráva sa s nimi a bude hľadať
moţnosti riešenia. Skontaktuje sa i s p. Švecovu, ktorá je ochotná poradiť aj pomôcť.
Uznesenie nebolo prijaté, starosta odpovie p. Bencúrovej listom.
E) Ţiadosť štyroch občanov o vybudovanie dostatočne vysokého oplotenia ihriska
v školskom areáli prečítala p. Tomková.
Starosta uviedol, ţe keď lopta preletí do záhrad, deti si idú po ňu, ničia úrodu, donesú
i blato na ihrisko, treba urobiť dostatočné oplotenie. Podrobne vysvetlil ako to chce
urobiť. Pozisťuje, čo by to stálo a rozhodne sa na budúcom zastupiteľstve.
Diskutoval p. Lesák, p. Ondrejka, hlavný kontrolór.
Uznesenie nebolo prijaté.
F) P. Tomková uviedla, ţe zástupkyňa pre materskú školu, Mgr. Brestovská
vypracovala „Podmienky prijímania detí do materskej školy v Liskovej“ a predloţila ich
na schválenie Rade školy. Členovia rady školy schválili, ţe do podmienok sa zapracuje,
ţe prednostne budú do MŠ prijímané deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci Lisková.
Znenie podmienok : V prípade, ak počty ţiadostí o prijatie prekročia stanovenú hranicu
maximálneho počtu detí, ktoré moţno prijať, postupuje sa pri rozhodovaní o prijatí či
neprijatí dieťaťa do MŠ podľa nasledovných kritérií:
Deti s trvalým pobytom v Obci Lisková a
1. Deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
2. Deti s odloţenou školskou dochádzkou a dodatočne odloţenou povinnou
školskou dochádzkou,
3. Dieťa, ktorého matka/otec/ je zamestnaná/-ý a je samoţiviteľ/-ka rodiny,
4. Deti 4 ročné,
5. Deti 3 ročné.
Pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa sa ďalej berie do úvahy:
- kedy bola podaná ţiadosť do materskej školy (prednosť majú rodičia, ktorí si
podali ţiadosť predchádzajúci rok a deti neboli prijaté z dôvodu naplnenia
materskej školy a to v prípade, ak prejavia záujem o MŠ i na nasledujúci školský
rok),
zamestnanosť oboch rodičov.
Deti mladšie ako 3 roky môţu byť prijaté, len ak je voľná kapacita MŠ a ak dosahujú
poţadovanú úroveň hygienických návykov a sebaobsluhy.
Podmienky uţ schválil riaditeľ školy.
Starosta dal hlasovať o uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej berie na vedomie
„Podmienky prijímania detí do materskej školy v Liskovej“.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
Starosta podrobne informoval o situácii v materskej škole. Najmä zdôraznil, ţe obec
dostane financie len na deti, ktoré chodia do MŠ 15. septembra.
Viac bodov v rôznom nebolo.
Bod č. 11 – Ukončenie
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Liskovej, 28. februára 2011
Zapisovateľka : Jana Tomková

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

Overovatelia:

Mgr. Miroslav Ondrejka

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

Jozef Roštek

................................
Ing. Jozef Murina
starosta obce
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