Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej,
ktoré sa uskutočnilo dňa 16. mája 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, Peter Štrbina
Ospravedlnení: Mgr. Jaroslav Timko, Peter Šrobár
Hlavný kontrolór - Ing. Ferdinand Piroh
Zapisovateľka - Jana Tomková, Katarína Nemčeková
Hostia: Mgr. Kubalová, Mgr. Kulich, Ján Lauko, Emília Camberová
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta privítal prítomných a oboznámil prítomných 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 2010
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Lisková –
predkladá hlavný kontrolór Ing. Ferdinand Piroh
7. Audítorská správa Obce Lisková za rok 2010
8. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o verejných kultúrnych podujatiach
a voľných pouličných aktivitách
9. Oblasť školstva – materská škola, prevádzkové poriadky ihrísk
10. Odpredaj pozemkov
11. Rôzne, diskusia, uznesenie
12. 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. Janku Tomkovú a Katarínu Nemčekovú, za
overovateľov zápisnice p. Jozefa Rošteka a p.Jozefa Mrvu ml..
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol do návrhovej komisie za predsedu
p.Petra Chovana a dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci

p. Miloša Lesáka a za člena
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Bod č. 4 – Kontrola uznesení
Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 11. 4.2011 skontroloval a ich plnenie vyhodnotil
hlavný kontrolór obce Ferdinand Piroh. K niektorým uznesenia sa vyjadril podrobnejšie.
Uzn. č.48. – Výpis z uznesenia bol zaslaný na Slovenskú inšpekciu ţivotného
prostredia do Ţiliny a stali sme sa účastníkmi konania. Dňa 4. mája sa uskutočnilo
stretnutie v Mondi SCP a.s. Ruţomberok ohľadom projektu „Úprava a energetické
zhodnotenie kalov z čistenia priemyselných odpadových vôd , na ktorom sa zúčastnil uţ
aj starosta p. Murina.
Uzn. č. 62 – FLPK doporučila odpredaj pozemku p. Mišatovi formou priameho predaja
Uzn. č.63 – Prevádzkové poriadky ihrísk v areáli ZŠ úhrady - FLPK nesúhlasí
s vyberaním poplatkov.
Uzn. č. 64 – Problematiku DKD prerokovalo 5 komisií a doporučilo kúpu :
- Finančná a legislatívno-právna komisia /FLPK/ za 150 000 EUR
- Komisia pre mládeţ za 150 000 – 170 000 EUR
- Sociálna komisia za 1 EUR
- Komisia pre kultúru a šport za symbolickú cenu
- Komisia školská za 1 EUR
Uzn. č.65 - Zápisnice z komisií prišli neskoršie, preto sa rokovanie s podnikateľmi
nemohlo uskutočniť.
Uzn. č. 66 – predsedníčka Sociálnej komisie p. Daňová informovala OZ, ţe
monitorovací systém /elektronické náramky/ pre osamotených starších spoluobčanov je
finančne náročný a nemá ho ani Ruţomberok a Liptovský Mikuláš. Na internete zistili,
ţe náramky vyuţívajú v meste Nitra, kde je zriadené asistenčné centrum, ktoré
monitoruje uţívateľov elektronických náramkov 24 hodín denne. V Nitre stálo zriadenie
centra 76 000 €. Ďalšie náklady sú na mzdy pracovníkov centra. Oslovila predsedníčku
dôchodcov p. Lukačovú, aby pomohli zistiť záujem občanom o elektronické náramky
a vyzvať ich, aby to vyznačili i v dotazníkoch.
P. Roštek navrhol, aby sa vyhlásilo v miestnom rozhlase, ţe dotazníky prevezmú i
sčítací komisári a sčítacích komisárov treba o tom informovať.
Starosta dal hlasovať o tom, ţe poslanci zobrali kontrolu uznesení na vedomie.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
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Bod č. 5 – Záverečný účet za rok 2010
Plnenie a čerpanie rozpočtu 2010
Beţné príjmy obce
Beţné príjmy rozpočtových organizácií
Beţné výdavky obce
Beţné výdavky rozpočtových organizácií
Hospodárenie beţného rozpočtu

v EURÁCH
819 774
17 615
381 551
426 070
29 768

Kapitálové príjmy obce
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií
Kapitálové výdavky obce
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií
Hospodárenie kapitálového rozpočtu

722 934
0
451 153
0
271 781

Finančné príjmy obce
Finančné výdavky obce
Hospodárenie finančných operácií

0
0
0

Hospodárenie celkom

301 549

Zostatok nevyčerpaných
prostriedkov z Krajského úradu
prostredia
na škody spôsobené povodňou 2010
Prebytok hospodárenia

ţivot.
- 10 785
290 764

Prebytok rozpočtového hospodárenia obce:
Prebytok hospodárenia za rok 2010 je : 290 764,00 €
P. Barteková informovala OZ, ţe záverečný účet za rok 2011 bol dňa 29.4.2011
zverejnený na úradnej tabuli i na webovej stránke obce Lisková. V roku 2010 bola
urobená úprava rozpočtu 3 rozpočtovými opatreniami. Záverečný účet bol prerokovaný
FLPK a doporučený na schválenie. Predseda FLPK p. Lesák mal pripomienku, aby boli
v budúcnosti v dokumente rozpísané skratky.
P. Lesák poukázal na 5 % zvýšenie v administratíve v roku 2010 a ţiadal, aby sa
dodrţovali zásady.
P. Barteková a kontrolór vysvetlili, ţe dôvod tohto zvýšenia nastal pri poslednom
zasadnutí predošlého OZ v roku 2010, keď poslanci schválili odmenu, mimoriadnu
odmenu a odstupné bývalému starostovi Laukovi. Nové OZ na svojom prvom zasadnutí
tieţ v roku 2010 mu schválilo preplatenie dovolenky, ale úprava rozpočtu nebola vtedy
urobená.
P.Lesák poukázal, ţe pri škole je zriadená školská jedáleň. V tom prípade sa majú
pracovníci školy i pracovníci obecného úradu stravovať v školskej jedálni a nemajú
dostávať šeky.
P. Barteková uviedla, ţe pracovníci obecného úradu sa stravujú v školskej jedálni, len
počas prázdnin, keď sa nevarí dostávajú šeky.
Iné pripomienky neboli. O záverečnom účte sa v tomto bode nehlasovalo, poslanci
chceli najskôr počuť stanovisko hlavného kontrolóra.
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Bod č. 6 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce
Lisková – predkladá hlavný kontrolór Ing. Ferdinand Piroh
Hlavný kontrolór predniesol podrobne svoje stanovisko k Záverečnému účtu 2010.
Stanovisko spolu s pozvánkou dostali všetci poslanci.
Informoval poslancov o vyhodnotení plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov. Výdavky boli
v dvoch poloţkách prekročené, v ostatných boli všade niţšie.
Skonštatoval, ţe obec k 31.12. 2010 nemá ţiadny úver ani pôţičku. Pohľadávky z dane
z nehnuteľnosti stúpajú. Obec k 31.12.2010 evidovala pohľadávky vo výške 39 384,39
EUR na dani z nehnuteľnosti za rok 2010 a minulé roky, a na poplatkoch TKO vo výške
6 970,43 EUR. Nezaplatenú daň z nehnuteľností FO a TKO je potrebné vymáhať
súdnou cestou a odporučil vypísať neplatičom výzvy. Podrobne sa vyjadril aj k ostatným
častiam rozpočtu a na záver odporúčal obecnému zastupiteľstvu vysloviť súhlas
s celoročným hospodárením obce bez výhrad. Prebytok hospodárenia odporučil
previesť do rezervného fondu obce.
Starosta dal hlasovať o tom, ţe Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje Záverečný
účet obce za rok 2010 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
Ďalej dal starosta hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
pouţitie prebytku v sume 290 764,00 € 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.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod.č.7 - Audítorská správa Obce Lisková za rok 2010
Hlavný kontrolór informoval poslancov, ţe obec si splnila svoju zákonnú povinnosť,
dala si overiť svoju účtovnú uzávierku a svoje rozpočtové hospodárenie nezávislým
audítorom Ing. Ľubicou Feníkovou. Správa bola urobená v časovom predstihu a spĺňala
všetky náleţitosti.
Audítor dal nasledovné stanovisko: účtovná závierka poskytuje vo všetkých
významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Lisková k 31.
decembru 2010 a na výsledky jej hospodárenia z rok končiaci k danému dátumu
v súlade so zákonom o účtovníctve.
Starosta dal hlasovať o tom, ţe Obecné zastupiteľstvo v Liskovej berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2010
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
Starosta dal hlasovať o uznesení, ţe Obecné zastupiteľstvo v Liskovej berie na
vedomie správu audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2010.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
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Bod č.8 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o verejných kultúrnych
podujatiach a voľných pouličných aktivitách
P. Tomková uviedla, ţe VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli i na webovej stránke
obce, ţiadne pripomienky neboli.
P. Lesák uviedol, ţe schválenie VZN bolo reakciou na sťaţnosť p.Jurgoša. Doporučil,
aby sa p. Jurgošovi zaslal list .
Starosta dal hlasovať o tom, ţe Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o verejných kultúrnych podujatiach a voľných
pouličných aktivitách
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod č.9 - Oblasť školstva – materská škola, prevádzkové poriadky ihrísk
A) Prevádzkové poriadky ihrísk – p. Lesák, predseda FLKP uviedol, ţe komisia
nesúhlasí s vyberaním poplatkov za uţívanie ihriská, osvetlenie ihrísk treba prerobiť ako
verejné osvetlenie, aby náklady hradila obec.
Poslanec p. Lesák zaujal jednoznačný postoj proti vyberaniu poplatkov z dôvodu, ţe
majú slúţiť pre športovanie občanov a detí našej obce. Uviedol, ţe obec vynaloţila
veľké finančné prostriedky na vybudovanie ihrísk, aby deti pritiahla od počítačov ku
športovým aktivitám. Navrhol, aby viacúčelové ihrisko vyuţívali len organizované
skupiny, ktoré budú mať svojho človeka zodpovedného za škody. V prípade poškodenia
alebo neporiadku, skupina dostane zákaz vstupu na ihriská. Deti má riešiť riaditeľ ZŠ.
V prípade spôsobenia škody a nedodrţania prevádzkového poriadku, má ZŠ predvolať
rodičov a riešiť ţiaka upozornením, alebo zníţenou známkou z chovania. Pokiaľ chcú
vyuţívať viacúčelové ihrisko cudzí občania, od tých treba vyberať nájom. Ostatné
ihriská sa nedajú tak rýchlo poškodiť, takţe ich môţu vyuţívať aj jednotlivci.
Riaditeľ ZŠ p. Kulich bol proti a opätovne navrhoval riešiť situáciu vyberaním poplatkov.
V súčasnosti do decembra 2011 je správcom p. Martonová, ktorá je zamestnaná cez
ÚPSVaR. Poriadok cez týţdeň je zavedený, ale cez sobotu a nedeľu je areál bez
dozoru. Preto dochádza na ihrisku k porušovaniu poriadku najmä deťmi, ktoré tam
chodia hrávať. Sú potrhané sieťky, poškodzujú umelú trávu a robia neporiadok.
Starosta obce vysvetlil poslancom, ţe sa v tejto veci koná. Pripravuje sa oplotenie vo
výške 5 m z východnej a západnej strany, nakoľko boli sťaţnosti občanov, ktorým sa
znehodnocovala úroda. V spolupráci so ZŠ sa uţ zabetónovali tyče /sponzor firma
CIPI/. Treba sa dohodnúť, ako sa urobí oplotenie celého areálu. Aby sa nenosili skalky
na umelý trávnik, je potrebné okolo ihriska vyloţiť dlaţbou alebo dať asfalt. Stavebná
komisia má pripraviť varianty oplotenia. Viacúčelové ihrisko je zatiaľ uzatvorené do 21.
mája, ale bude dlhšie, lebo práce sa do tohto termínu nedokončia. V budúcnosti sa
moţno vytvoria podmienky, aby boli náklady na správcu čo najniţšie.
P.Lesák opätovne zdôraznil, ţe na ihrisko treba púšťať len organizované skupiny
a potom nebude potrebné ţiadneho správcu.
P. Ondrejka sa pýtal, prečo sa platí za tenisové kurty a za školský areál nie.
P.Lesák odpovedal, ţe kurty nie sú vo vlastníctve obce, ale vlastní ich tenisový oddiel,
len 1 kurt je zapoţičaný pre potreby obce. Znova zdôraznil, ţe areál v ZŠ sa budoval
preto, aby sa občania v obci dostali k športu.
P. Roštek navrhol, aby sa neplatilo, ale aby riaditeľ ZŠ mohol zakázať vstup do
školského areálu pre toho, kto niečo poškodí, prípadne nebude rešpektovať
prevádzkový poriadok. Doporučil, aby sa dlaţba, ktorá ostala z chodníkov vyuţila a aby
sa ihneď urobilo vydláţdenie okolo ihriska. Uviedol, ţe na naše ihriská chodia aj
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skupiny, kde sú väčšinou cudzí občania, len niekoľko občanov je z Liskovej. V minulosti
sa nikto o areál veľmi nestaral;, ale teraz uţ vidno, ţe má gazdu.
Hlavný kontrolór navrhol, aby sa z pôvodného veľkého ihriska urobilo menšie a aj
beţecká dráha aby sa prispôsobila a zrekultivovala. Taktieţ sa spýtal, akým spôsobom
by sa robil výber poplatkov.
P. Tomková uviedla, ţe obec by si musela urobiť ţivnosť, aby sa ihriská oficiálne mohli
prenajímať, pokiaľ by nájom išiel priamo škole, mohli by byť zníţené financie na
prenesené kompetencie.
Riaditeľ zistí, či by nájom nemohol byť na Domku – zdruţenie rodičov.
P. Ondrejka informoval, ţe napr. v Lipt. Sliačoch je viacúčelové ihrisko pri škole, ale
náklady na údrţbu a opravy hradí obec. Od januára 2012, ak uţ nebude správca zo
školy, mala by to riešiť aj u nás obec.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
ukladá Stavebnej komisii pripraviť varianty oplotenia viacúčelového ihriska v areáli ZŠ
s MŠ.
Termín : do najbliţšieho OZ
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
P. Tomková uviedla, ţe návrh prevádzkových poriadkov dostali všetci poslanci, ich
pripomienky zapracovala Školská komisia, taktieţ ich prejednala i finančná komisia.
Kým sa zistia nové údaje o úhrade nájmu, bolo by dobré schváliť poriadky s tým, ţe sa
vypustí financovanie.
Starosta dal hlasovať o tom, ţe Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje :
1)„Pokyny pre návštevníkov k vyuţívaniu školského areálu v Liskovej“ podľa
predloţeného návrhu
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
2) Prevádzkový poriadok asfaltového ihriska podľa predloţeného návrhu
s nasledovnými úpravami: v časti prevádzkové ustanovenia sa vypúšťa bod 3.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
3) Prevádzkový poriadok viacúčelového
ihriska podľa predloţeného návrhu
s nasledovnými úpravami: v časti prevádzkové ustanovenia sa vypúšťa bod 3.
Pokyny i obidva prevádzkové poriadky nadobudnú účinnosť dňom schválenia.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
B) Materská škola
Mgr. Kubalová v zastúpení rodičov prečítala list, v ktorom ţiadajú zvýšenie počtu detí
MŠ zo súčasných 62 detí na 72 detí. Je potrebné uskutočniť opravy a prestavbu tak,
aby boli splnené hygienické pravidlá a prijať 1 učiteľku na polovičný úväzok. Poţiadali
o podporu pri schvaľovaní financií. Uviedla, ţe do MŠ sa po 15. 9. prijímajú aj tak deti
navyše, za ktoré nedostane MŠ financie od štátu a tak to kompenzuje obec.
V súčasnosti je v MŠ 68 detí, z toho 7 detí dotuje obec. Po prestavbe by sa dostali
financie na 72 detí.
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Riaditeľ školy Mgr. Kulich uviedol, ţe rozhodnutia o umiestnení detí v MŠ boli zaslané
15 rodičom, rodičom 13 detí bol zaslaný list, v ktorom im bolo oznámené, ţe definitívne
rozhodnutie dostanú po 15. 7. 2011, kedy by malo byť jasné, či sa vytvorí ďalšia trieda.
Starosta uviedol, ţe v mesiaci marec sa uţ uskutočnilo spoločné rokovanie
o moţnostiach zvýšenia počtu detí v MŠ. Podrobne o tomto rokovaní informoval na
zasadnutí OZ 11.4.
Následne sa urobila obhliadka MŠ, čo všetko je v MŠ potrebné ešte urobiť. Najviac
financií bude potrebné na elektroinštalačné práce, výmenu okien, opravu strechy,
riešenie dodávky teplej vody. Vybúranie stien sa urobí za pomoci pracovníkov
zamestnaných na verejnoprospešných prácach. Je potrebné na všetky odborné práce
urobiť výkaz výmer, pripraviť rozpočet a urobiť výberové konania tak, aby sa práce
uskutočnili cez prázdniny a od septembra aby sa mohlo učiť. Na opravy z beţných
prostriedkov nemáme dostatok financií, musíme práce uskutočniť tak, aby mohli byť
hradené z kapitálových zdrojov.
Hlavný kontrolór uviedol, ţe teraz obec na činnosť MŠ dopláca 20 tis €. Preto treba
urobiť všetko tak, aby sa mohlo umiestniť k 15.9.2011 72 detí. Treba vybaviť
prehlásenia od odborníkov a revízne správy, aby opravy boli robené ako odstránenie
havarijného stavu.
Nehlasovalo sa, ale poslanci vyjadrili súhlas s prednesenými návrhmi.
3) Vízia školy
P. Ondrejka – predseda školskej komisie uviedol, ţe školská komisia prerokovala Víziu
školy spracovanú riaditeľom p. Kulichom. P. riaditeľ ju upravil a následne bola
i s kritériami hodnotenia práce riaditeľa školy zaslané všetkým poslancom.
P. Lesák uviedol, ţe vízia je dosť všeobecná, nedá sa podľa nej určiť smerovanie školy.
Riaditeľ uviedol, ţe spracoval školský vzdelávací program, ktorý je veľmi obšírny, ten
môţe zastupiteľstvu predloţiť.
Po rozsiahlej diskusii sa prítomní dohodli, ţe p. riaditeľ spracuje krátky výber zo
školského vzdelávacieho programu, ktorý spolu s víziou predloţí na ďalšom zasadnutí
OZ.
4) Školská jedáleň
Riaditeľ predloţil ţiadosť, ktorú dostali i všetci prítomní, ohľadom zmeny finančného
pásma nákladov na nákup potravín v školskej jedálni. Ţiadosť bola odôvodnená
zvýšenými normami aj zvýšenými nákladmi na nákup základných potravín.
Poslanci súhlasili so zvýšením finančného pásma a poverili p. Tomkovú, aby spracovala
všeobecne záväzné nariadenie a návrh zaslala na posúdenie FLPK.
Bod č. 10 – odpredaj pozemkov
A) Starosta privítal p. Lauka a p. Camberovú. Vysvetli, ţe od p. Lauka prišla ţiadosť
o odpredaj pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce. Starosta vyzval p. Lauku, aby vysvetlil
poslancom podrobne o čo ide. P. Lauko uviedol, ţe spolu s manţelkou kúpili rodinný
dom od druţstva v 1998 a domnievali sa, ţe súčasťou je stavebný pozemok, ktorý je
v radovej zástavbe, pozemky sú riadne oplotené. Tento rok prekladali stĺp a museli mať
vlastnícky list na povolenie. Vtedy zistili, ţe pozemok nevlastnia. P. Camberová uviedla,
ţe ona kúpila pozemok od MNV Lisková v roku 1976 a riadne zaň zaplatila , neskôr dom
i s pozemkom odpredala druţstvu. Pravdepodobne druţstvo pozemok nedalo
zavkladovať do katastra nehnuteľností. Svoje slová nemohla podloţiť dokladmi, lebo
tieto zhoreli pri poţiari domu.
P. Lauko uviedol, ţe doklady bol hľadať v štátnom archíve v Lipt. Mikuláši aj v Bytči, nič
nenašiel.
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Hlavný kontrolór uviedol, ţe pozemky, ktoré neboli vysporiadané, prechádzali po roku
1990 na obec. Je moţné, ţe takýchto prípadov bude viac. Je dôleţité, ako sa s tým
vysporiadame, pretoţe odpredaj sa môţe uskutočňovať len podľa Zásad hospodárenia
s majetkom obce.
Uznesenie sa neschválilo, budú sa zisťovať ďalšie skutočnosti a moţnosti odpredaja
pozemku.
B) P. Lesák informoval poslancov, ţe ţiadosť p. Mišatu FLPK prejednala. Jedná sa
o 100 m2 obecného pozemku pod horou, ktorý potrebuje pre vysporiadanie chaty.
Komisia doporučila odpredaj pozemku v zmysle zásad hospodárenia formou
priameho predaja.
C) P. Lesák na základe doporučenia FLPK navrhol vyhovieť ţiadosti Bc. Petra Mrvu
s manţelkou a odpredať im 86 m2 obecného pozemku, ktorý sa nachádza na ich
parceliach, ktoré budú slúţiť na výstavbu rodinných domov. P. Mrva bol na zasadnutí
komisie a vysvetlil potrebné skutočnosti. Komisia doporučila, aby sa odpredaj urobil
formou priameho predaja.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
doporučuje starostovi konať právne kroky ohľadom ţiadosti č.35/2011/stav. o odpredaj
pozemku pre p. Stanislava Mišatu, bytom Lisková č. 59 a ţiadosti č. 48/2011/stav. o
odpredaj pozemku pre Bc. Petra Mrvu, bytom Lisková č. 657 a manţelky Miroslavy
Mrvovej. Predaj sa uskutoční formou priameho predaja podľa Zásad hospodárenia
s majetkom obce Lisková.
Bod. č.11 - Rôzne, diskusia, uznesenie
Starosta informoval poslancov o termíne zmluvy o prenájme Športklubu medzi OŠK
a firmou REHOS, ktorá končí dňa 30.5.2011. Zmluvu je moţné predĺţiť do augusta
2016. Starosta prečítal stanovisko Rady OŠK, ktorá sa touto situáciou zaoberala na
viacerých zasadnutiach. Terajší nájomca firma REHOS, je dlţná za nájom OŠK viac
ako 21 tis. €. Na Rade OŠK vystúpil aj p. Baďo, ktorý ich informoval o zlej situácii
v turizme, zrušení výstavby diaľnice a iných dôvodoch, ktoré ovplyvnili dlhodobú
platobnú neschopnosť firmy REHOS. Predloţil návrh, podľa ktorého by v priebehu 5
rokov vyrovnal pozdĺţnosť voči OŠK.
Správna rada OŠK pripravila verejnú súťaţ na prenájom ubytovacieho a reštauračného
zariadenia v športovom areáli Lisková. Podmienky súťaţe boli vyvesené na úradných
výveskách. Vytvorila sa špeciálna komisia z členov správnej rady, ktorá po vyhodnotení
ponúk z verejnej súťaţe predloţí svoj návrh poslancom obecného zastupiteľstva, ktoré
musí podnájom schváliť. Ponuky poslali dvaja záujemcovia o prenájom : p. Baďo a p.
Plšičíková. Komisia odporučila p. Plšičíkovú, ktorá dala finančne výhodnejšiu ponuku.
P.Chovan navrhol, aby p. Baďo pokračoval v nájme a pozdĺţnosť si vyrovnal splátkami.
P. Mrva navrhol dať nájom inému záujemcovi, nakoľko p. Baďo má dlhy voči viacerým
organizáciám a nebude schopný si plniť záväzky voči OŠK a opäť sa bude situácia
opakovať.
P. Lesák odporučil, aby návrh špeciálnej výberovej komisie potvrdila a predloţila
poslancom Správna rada OŠK, ktorá je právnym orgánom OŠK.
Diskutovali aj ostatní poslanci. Dohodli sa, ţe starosta zvolá zasadnutie Správnej rady
OŠK na 20. 5. 2011 a mimoriadne zasadnutie OZ sa uskutoční v pondelok 23. 5. 2011
o 16. hod.
P.Ondrejka a p.Lesák sa informovali u p. starostu ohľadom výstavby cesty IBV Vyšné
Záhumnie Lisková, mal otázku aj na nivelizáciu cesty.
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Starosta informoval poslancov nasledovne:
STL plynovod je vo fáze prípravy. Podľa projektovej dokumentácie je plánovaný
slaboprúd, vrátane osvetlenia pod chodníkom, 20 cm od hranice pozemku. Súčasný
stav neumoţňuje viesť plynovod v súlade podľa existujúcej projektovej dokumentácie,
ktorá uvaţovala 0,80 aţ 1,0 m od okraja pozemkov a min. 1,0 m od kraja kanalizačných
šácht. Súčasne poloţená kanalizácia s vodovodom, nie je realizovaná v osi cesty
v súlade s projektovou dokumentáciou. Preto je potrebné, aby bol plynovod vedený pod
cestou v blízkosti chodníka tak, aby boli dodrţané ochranné pásma od VN napätia
a vodovodu. Zmeny projektovej dokumentácie urobí p. Ing. Hošala na základe
skutočného geodetického zamerania uloţených inţinierskych sietí, ktoré boli zamerané
dňa 19.4.2011 pracovníkom firmy RGK s.r.o. Náklady na zmeny projektovej
dokumentácie verejného plynovodu uhradí VSR a.s. po vzájomnej dohode s p. Ing.
Hošalom. Kanalizácia na tejto ulici je len splašková, nie je určená i na zráţkové vody,
pretoţe kanalizačné potrubie, do ktorého je zaústená, nie je prispôsobená na taký
objem vôd. Zráţkové vody budú samospádom odvedené do potoka. Poklopy
kanalizačných šácht budú prekontrolované, upravené a osadené v nivelite cesty
prislúchajúcim spádom.
Súčasne sa bude robiť stavebné konanie aj verejné
obstarávanie na realizáciu plynu tak, aby úprava cesty bola ukončená do konca augusta
2011.
Pri hlavnej ceste sa bude pokračovať vo výstavbe chodníkov. Je spracovaná projektová
dokumentácia, robí sa rozpočet a p. Mihulcová pripravuje podklady pre vysporiadanie
pozemkov.
Pri Športklube sa bude riešiť otočka autobusu, nakoľko boli sťaţnosti na parkovanie
nákladných áut, zrealizuje sa parkovisko pre osobné automobily. Na polícii je uţ
ţiadosť pre oficiálne povolenie dopravného značenia.
P.Lesák navrhol poslancom, aby sa obec zapojila do verejných súťaţí elektronickou
aukciou a ušetrila by finančné prostriedky.
P. Daňová uviedla, ţe ľudia pri ţeleznici poţadujú, aby boli i tam umiestnené kontajnery
na separovaný odpad.
Starosta odpovedal, ţe obec je v Zdruţení obcí separovaného zberu. Dal tam
poţiadavku, aby nám boli dodané ďalšie kontajnery, pretoţe doterajší počet je
nedostatočný. Keď ich zakúpia, budú rozmiestnené po obci.
P. Ondrejka sa pýtal, kde je miesto na ukladanie stavebného odpadu. Starosta
odpovedal, ţe kontajner na stavebný odpad je umiestnený v záhrade obecného úradu.
V súčasnej dobe sa stavebný odpad dáva na novobudovanú cestu za školou po jeho
odsúhlasení alebo po odsúhlasení p. Bartekom. Nesmie tam ísť nebezpečný odpad,
sklo, umelé hmoty a pod.
Ďalej starosta informoval, ţe na základe viacerých ţiadostí a rokovaní, Povodie Váhu
odsúhlasilo 30 000,-€ na rekultiváciu potoka od obecného úradu smerom nahor. Práce
sa začnú od pondelka 23. mája.
Jednal aj s p. Horvátom i ďalšími organizáciami ohľadom dotácií z Eurofondov na
protipovodňové opatrenia, nespĺňame však niektoré náleţitosti, takţe šance sú malé.
Viac bodov v rôznom nebolo.
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Bod č. 13 – Ukončenie
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Liskovej, 16. mája 2011
Zapisovateľka : Jana Tomková

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

Katarína Nemčeková ..............................
Overovatelia:

Jozef Roštek

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

Ing. Jozef Mrva

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

Ing. Jozef Murina
starosta obce
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Prehliadka staveniska „IBV Vyšné Záhumnie Lisková“ – miestna komunikácia ako celok
včetne inţinierskych sietí – vodovod, kanalizácia, VN vedenie - zrealizované.
STL plynovod - vo fáze prípravy. Podľa projektovej dokumentácie je plánovaný
slaboprúd, vrátane osvetlenia pod chodníkom, 20 cm od hranice pozemku.
Nakoľko súčasný stav neumoţňuje viesť plynovod v súlade podľa existujúcej projektovej
dokumentácie, ktorá uvaţovala 0,80 aţ 1,0 m od okraja pozemkov a min. 1,0 m od kraja
kanalizačných šácht.
Súčasne poloţená kanalizácia s vodovodom, nie je realizovaná v osi cesty v súlade s
projektovou dokumentáciou. Preto navrhujeme po vzájomnej dohode zainteresovaných
strán, aby bol plynovod vedený pod cestou v blízkosti chodníka tak, aby boli dodrţané
ochranné pásma od VN napätia a vodovodu.
Zmeny projektovej dokumentácie urobí p. Ing. Hošala na základe skutočného
geodetického zamerania uloţených inţinierskych sietí, ktoré boli zamerané dňa
19.4.2011 pracovníkom firmy RGK s.r.o. Náklady na zmeny projektovej dokumentácie
verejného plynovodu uhradí VSR a.s. po vzájomnej dohode s p. Ing. Hošalom.
VSR.a.s podotýka, ţe poklopy kanalizačných šácht budú prekontrolované, upravené
a osadené v nivelete cesty prislúchajúcim spádom.
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