Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej,
ktoré sa uskutočnilo dňa 27. júna 2011 o 17.00 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, Mgr.
Jaroslav Timko, Peter Šrobár
Hlavný kontrolór - Ing. Ferdinand Piroh
Zapisovateľka - Jana Tomková, Katarína Nemčeková
Hostia: primátor mesta Ruţomberok Ján Pavlík, p. Kreva, p. Turan,
Ing. Štefaničiak – predseda PD Lisková - Sliače
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta privítal prítomných a oboznámil prítomných o plánovanom programe .
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Prezentácia rozvoja letiska
6. Ţiadosti o odpredaj pozemkov
7. Určenie platu starostu v zmysle novely zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov (účinnosť od 01.06.2011)
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lisková
na 2. polrok 2011
9. Vnútorná smernica o verejnom obstarávaní
10. Výber dodávateľov prác v materskej škole
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. Tomkovú a p. Nemčekovú, za overovateľov
zápisnice p. Rošteka a p. Chovana.
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol do návrhovej komisie za predsedu p. Lesáka a za člena p. Timku a dal
o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
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Bod č. 4 – Kontrola uznesení
Hlavný kontrolór obce Ferdinand Piroh vyhodnotil plnenie uznesenia zo zasadnutia OZ
zo dňa 23. 5.2011 nasledovne:
Uzn. č.73 - stavebná komisia zatiaľ nepripravila kompletne varianty oplotenia
viacúčelového ihriska v areáli ZŠ s MŠ, ale budú pripravené do najbliţšieho OZ.
Uzn. č.74 - ţiadosti na odpredaj pozemku pre p. Stanislava Mišatu a p. Petra Mrvu. Bol
vyhotovený len 1 znalecký posudok pre p. Mrvu, návrh na odpredaj bol zverejnený.
P. Mišata nemá doriešený geometrický plán na celú parcelu, takţe odhad sa ešte
nerobil.
Ostané uznesenia sú splnené.
Starosta dal hlasovať o tom, ţe poslanci zobrali kontrolu uznesení na vedomie.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod č. 5 – Koncepcia rozvoja letiska
Starosta privítal na OZ hostí: primátora Mesta Ruţomberok p. Pavlíka, predsedu
aeroklubu Ruţomberok p. Turana a p. Krevu.
P. Lesák - predseda Finančno a legislatívno-právnej komisie (FLPK) objasnil genézu
ţiadosti p. Fogaša o odpredaji pozemku. Obec nie je vo finančnej tiesni, preto nie je jej
zámerom predávať majetok. Nakoľko neboli dostatočné informácie o zámere investora,
OZ neodsúhlasilo odpredaj pozemkov na letisku, ktoré boli uţ v minulosti dvakrát
prejednávané, vţdy zo zamietavým stanoviskom. FLPK na základe poskytnutých
informácií, ktoré na zasadnutí komisie dňa 13.6.2011 odprezentoval primátor mesta
Ruţomberok p. Pavlík, predseda aeroklubu p. Turan a podnikateľ p. Fogaš, odporučila
OZ dať súhlasné stanovisko a vyţiadať si od investora konkrétny podnikateľský plán.
Starosta informoval poslancov, ţe bude potrebné urobiť ďalšie kroky, zmeny
v územnom pláne a vypracovať koncepciu rozvoja. Investor je ochotný znášať všetky
náklady na spracovanie potrebných dokumentov.
Primátor mesta Ruţomberok p. Pavlík sa poďakoval za moţnosť vystúpiť na OZ
v Liskovej a ospravedlnil p. Flogaša, ktorý sa nemohol zúčastniť na zasadnutí z
rodinných dôvodov. Poţiadal poslancov o prehodnotenie stanoviska z dôvodu, aby bol
umoţnený rozvoj letiska. Oboznámil poslancov so zámerom investora, s vyuţitím
pozemkov, ktoré by boli prínosom pre obec a jeho pozitívnym vplyvom na rozvoj letiska,
ale i na celý región Ruţomberka a Liptova. Plány na rozvoj letiska sa prejednávali aj na
ruţomberskom ZMOS-e. Na letisku nebude vybudovaná betónová dráha a bude slúţiť
len pre malé lietadlá. Na podporu tohto projektu sú výhodné podmienky a finančné
prostriedky.
Primátor vysvetlil poslancom, ako postupuje Mesto Ruţomberok pri podobných
projektoch. Mimo verejného obstarávania je potrebné odsúhlasiť myšlienku letiska, ktorá
prispeje i k rozvoju obce Lisková, uzatvori zmluvu o budúcej zmluve a určiť cenu
predaja pozemkov. Treba pomôcť rozvoju a cestovnému ruchu tohto regiónu.
Člen aeroklubu Ruţomberok p. Kreva predniesol koncepciu rozvoja letiska Lisková
a oboznámil poslancov s aktuálnou situáciou v aeroklube a s plánmi rozvoja.
Na letisku stoja 60 ročné objekty, ktoré svojpomocne zrekonštruovali /voda, elektrika/.
Nakoľko Aeroklub Ruţomberok je občianske zdruţenie, ktoré nemá vlastné prostriedky,
nie je schopné investične zabezpečiť uvaţovaný rozvoj, má dohodu o spolupráci so
súkromným investorom p. Fogašom, ktorý je finančne pripravený vstúpiť do
plánovaného rozvoja aeroklubu do roku 2020. Za jeho pomoci oddrenáţovali lúku a
skvalitnili vzletovú a pristávaciu dráhu. Je to slušný podnikateľ a má kvalitný
podnikateľský zámer. Letecká prevádzka by mala byť vybavená modernou leteckou
technikou a stavebnými objektmi, ktoré spĺňajú medzinárodné kritéria pre ţivotné
prostredie a bezpečnosť letovej prevádzky. Chce vybudovať nový hangár, ktorý by bol
vybavený elektronikou, parkovacie miesta a plochy na servis prevádzky. Letisko by
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malo v budúcnosti slúţiť pre malé lietadlá aeroklubu na športové lietanie, zloţkám
záchrannej leteckej zdravotnej sluţby, hasičskej sluţby, aktivitám Ministerstva vnútra
SR a individuálnej doprave pre súkromnej osoby. Letisko má dobré podmienky na
rozvoj. Pre projekt je nevyhnutné odkúpenie pozemkov, niektoré z nich vlastní i Obec
Lisková.
P. Kreva apeloval na poslancov OZ, aby podporili tento projekt, lebo bez ich kladného
vyriešenia sa celý zámer a koncepcia, ktorá je podporovaná vedením mesta
Ruţomberok, Leteckým úradom SR, štátnymi inštitúciami a širokou verejnosťou, nedá
zrealizovať.
Poslanec Štrbina sa informoval, čo s 30% vlastníkmi pozemkov, čo zatiaľ nesúhlasili
s predajom pozemkov. P. Kreva odpovedal, ţe niektorí vlastníci uţ pozemky odpredali,
a niektorí uţ súhlasia so zámerom a prisľúbili odpredaj pozemkov.
Starosta upozornil, ţe ak sa zámer bude riešiť novým územným rozhodnutím, ktoré
vydáva obec. Stavebné povolenie vydáva Špeciálny letecký úrad. Bude potrebné
spracovať minimálne urbanistickú štúdiu, jej cena bude pribliţne 1500€. Ak však bude
potrebné vypracovať dodatok k Územnému plánu obce, predpokladané náklady by boli
asi 15 000 €.
Primátor mesta Ruţomberok sa rozlúčil a ostatní hostia ostali, aby odpovedali na otázky
poslancom.
P.Lesák sa informoval, ţe ak by sa chcel pozemok vyuţiť iným spôsobom, či sa
vyjadruje aj letisko.
P. Kreva odpovedal, ţe je tam výškové obmedzenie, takţe vyuţitie pre iných občanov
nie je zaujímavé. Je výnimka na stavby pre letecké účely, ktoré môţu byť aţ 2 x vyššie.
Kontrolór sa vyjadril, ţe pozemok nie je lukratívny, má dosť veľké obmedzenie, stavať
sa tam nič nebude a teraz sa vyuţíva na poľnohospodárske účely. V podobných
podmienkach sa uţ predával obecný pozemok a pod túto cenu sa nesmie ísť. Ak budú
zásady a zákon dodrţané, nemá proti odpredaju námietky. Informoval sa, za aké ceny
sa vykupujú pozemky.
P. Kreva sa vyjadril, ţe nie je oprávnený diskutovať o cene. Aeroklub to kupovať
nebude. Táto záleţitosť sa týka len p. Flogaša.
Hostia sa poďakovali poslancom za poskytnutý priestor a odišli z OZ.
P.Šrobár sa vyjadril, ţe pozná investora ako schopného podnikateľa.
Starosta dal hlasovať o tom, ţe Obecné zastupiteľstvo v Liskovej:
a) súhlasí s koncepciou rozvoja letiska Lisková
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
b) doporučuje starostovi obce jednať o uzavretí Zmluvy o budúcej zmluve
o odpredaji obecných pozemkov vedených na liste vlastníctva č. 1770 parcelné
číslo CNE-3763/502 o výmere 3660 m² a parcelné číslo CNE-4704 o výmere
3966 m² s minimálnou vyjednávacou sumou 8,-€/m² s p. Fogašom.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod č. 6 – Žiadosti o odpredaji pozemkov
P. Lesák informoval poslancov, ţe komisia FLPK súhlasila s odpredajom pozemku na
ktorom stojí chata pre p. Demkovú a odporučila starostovi, aby navrhol odhadcu, ktorý
vypracuje znalecký posudok.
P. Demková musí doplniť geometrický plán.
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Starosta dal hlasovať o tom, ţe Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
doporučuje
starostovi konať právne kroky ohľadom ţiadosti zo dňa 30. 5. 2011 o odpredaj
pozemku pre MVDr. Emíliu Demkovú, bytom Lisková č. 795. Predaj sa uskutoční
formou priameho predaja podľa Zásad hospodárenia s majetkom obce Lisková.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod. č. 7 - Určenie platu starostu v zmysle novely zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov (účinnosť od 01.06.2011)
P. Lesák informoval poslancov o tom, ţe vyšiel nový zákon, v ktorom bol vypustený
paragraf: nárok na odmenu pre starostu a platy sa zniţujú o 10%. V súvislosti
s legislatívnymi zmenami je potrebné od 1.6.2011 upraviť plat starostu obce podľa
nových pravidiel. Komisia FLKP navrhla, aby poslanci odsúhlasili zmenu platu starostu
na OZ a navrhla dva spôsoby úpravy platu a to:
1. Plat starostu ponechať v základnej výške
2. Upraviť plat starostu s platnosťou od 1.6.2011 podľa doteraz vykonanej práce.
Kontrolór informoval poslancov o moţnosti odhlasovať podľa starého zákona starostovi
odmenu za predchádzajúce obdobie.
Starosta odmietol nárok na odmenu za predchádzajúceho pol roka.
Na otázku p. Šrobára, či bude mať starosta nárok na odmeny po novom, mu bolo
odpovedané, ţe nie.
P. Roštek navrhol tajné hlasovanie, v ktorom kaţdý poslanec podľa vlastného uváţenia
napíše, o koľko % by zvýšil základný plat starostovi. Maximálne zvýšenie podľa zákona
je o 70 %.
P. Timko sa informoval, ţe na základe akých skutočnosti sa má zvýšiť plat.
Uskutočnilo sa tajné hlasovanie.
P.Lesák sumy prepočítal a oznámil, ţe poslanci tajným hlasovaním zvýšili plat
starostovi o 14 % t.j. na 1736 €.
Starosta dal hlasovať o tom, ţe Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje plat
starostu Obce Lisková Ing. Jozefa Murinu s účinnosťou od 1.6.2011 nasledovne:
a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z..
1 522,62 €
b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. zvýšený o .....14 %
213,15 €
Plat podľa §3 ods. 1 a podľa §4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. spolu
...... 1 735,77 €
Zaokrúhlené ...... 1 736,- €.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
Starosta sa poďakoval poslancom a prisľúbil, ţe 14 % za mesiac jún venuje na rozvoj
obce podľa vlastného uváţenia.
Bod č. 8 - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lisková na
2. polrok 2011
Kontrolór predloţil Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Lisková na 2. polrok
2011, ktorý bol zverejnený na webovej stránke, na úradnej tabuli a doručený všetkým
poslancom. Odporučil poslancom, aby ho schválili podľa predloţeného návrhu. Poslanci
nemali pripomienky.
Starosta dal hlasovať o tom, ţe Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje návrh
plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lisková na 2. polrok 2011.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
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Starosta dal hlasovať o tom, ţe Obecné zastupiteľstvo v Liskovej poveruje hlavného
kontrolóra vykonaním následných finančných kontrol podľa predloţeného 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
Bod č.9 - Vnútorná smernica o verejnom obstarávaní
Predseda Komisie pre verejné obstarávanie (ďalej KVO) p. Peter Šrobár vysvetlil, ţe
smernicu na základe pripomienok členov spracoval člen komisie p. Rastislav Horvát,
ktorý má osvedčenie od Úradu pre verejné obstarávanie. Smernica bola spracovaná
podľa doteraz platnej smernice, ale bola upravená v zmysle nového zákona, ktorý
nadobudol účinnosť od 1.4. 2011. Uţ spracovaná smernica bola doručená všetkým
členom komisie, nik nemal ţiadne námietky a pripomienky.
P. Lesák sa spýtal, či by nebolo dobré obstarávať elektronicky aj práce, ktoré sú niţšie
ako 10 000,-€.
P. Šrobár odpovedal, ţe menší ţivnostníci,
majú problém
z elektronickými aukciami, neodporučil zniţovať limity.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: “Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
schvaľuje Vnútornú smernicu o verejnom obstarávaní podľa predloţeného návrhu“.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod. č.10 - Výber dodávateľov prác v materskej škole
P. Tomková uviedla, ţe sa uskutočnili 2 výberové konania:
1. „Výmena okien v Materskej škole v Liskovej“
2. „Oprava svetelných a zásuvkových obvodov, vodovodných potrubí a zabezpečenie
miešania teplej vody v Materskej škole v Liskovej“.
Pripravené výzvy odsúhlasili členovia KVO, boli zverejnené na webovej stránke obce
a taktieţ na úradných tabuliach. Ţiadosť o vypracovanie cenovej ponuky na práce
ohľadom výmeny okien sme písomne zaslali 6 dodávateľom, traja dali ponuky. Členovia
KVO ponuky vyhodnotili, pokiaľ chýbali doklady, oslovili sme firmy, aby ich doplnili. Po
doplnení dokladov sme zadali elektronickú aukciu, ktorej sa zúčastnili všetci
dodávatelia. Najlepšiu ponuku predloţila firma Noves. Komisia doporučila, aby ju
obecné zastupiteľstvo schválilo za dodávateľa stavby.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: „Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
schvaľuje
na základe verejného obstarávania, elektronickej aukcie a doporučenia
Komisie pre verejné obstarávanie schvaľuje za dodávateľa zákazky: „Výmena okien
v Materskej škole v Liskovej“
firmu o.z. NOVES okná, Mostová 18, 034 81
Ruţomberok a doporučuje starostovi podpísať zmluvu o dielo. Hodnota diela s DPH je
7290,-€.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
P. Tomková ďalej uviedla, ţe ţiadosti o vypracovanie cenovej ponuky na práce
ohľadom opravy elektriny a vodovodu v MŠ sme písomne zaslali 3 dodávateľom, dvaja
dali ponuky. Členovia KVO ponuky vyhodnotili, obidvom firmách chýbali niektoré
doklady, oslovili sme firmy, aby ich doplnili. Po doplnení dokladov sme zadali
elektronickú aukciu, ktorej sa zúčastnili obidvaja dodávatelia. Najlepšiu ponuku
predloţila firma MT elektro. Komisia doporučila, aby ju obecné zastupiteľstvo schválilo
za dodávateľa stavby.
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Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: „Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
schvaľuje
na základe verejného obstarávania, elektronickej aukcie a doporučenia
Komisie pre verejné obstarávanie schvaľuje za dodávateľa zákazky: „Oprava
svetelných a zásuvkových obvodov, vodovodných potrubí a zabezpečenie miešania
teplej vody v Materskej škole v Liskovej“ firmu MT elektro s.r.o., Medze 517/20, 031 05
Liptovský Mikuláš a doporučuje starostovi podpísať zmluvu o dielo. Hodnota diela s
DPH je 13 690,- €.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod. č.11 - Rôzne, diskusia, uznesenie
A) Starosta privítal p. Štefaničiaka – predsedu Poľnohospodárskeho druţstva LiskováSliače a dal mu slovo. P. Štefaničiak uviedol, ţe cieľom dnešného stretnutia je
informovať sa ohľadom odpredaja kultúry. Na predstavenstve druţstva stanovili
minimálnu cenu 200 tis. €. Uviedol, ţe obec, ktorá má predkupné právo zatiaľ druţstvu
neodpovedala, či chce kultúru odkúpiť. Ak by sa našiel kupec, ktorý bude chcieť kultúru
odkúpiť, druţstvo mu ju odpredá, pretoţe na kultúrny dom stále dopláca.
P. Lesák odpovedal, ţe všetky komisie prejednávali kúpu kultúry. Kaţdá komisia
súhlasila s kúpou, len ceny sa rôznili od 1,-€ do 170 000€. Keďţe obec by sama kultúru
nevyuţila, plánuje sa stretnutie starostu a poslancov s podnikateľmi a na základe tohto
stretnutia sa vypracuje koncepcia vyuţitia kultúrneho domu. Rekonštrukcia kultúrneho
domu bude veľmi nákladná a prevádzka taktieţ. Ak by sme kúpili kultúrny dom
a v budúcnosti by bol nevyuţitý,
obec by musela doplácať na jeho prevádzku
z obecného rozpočtu, čo by bolo veľmi nevýhodné.
Odpoveď dáme do 1 mesiaca. Uznesenie nebolo prijaté.
B) Starosta informoval, ţe prebieha verejné obstarávanie na IBV Vyšné Záhumnie –
verejný plynovod. Zároveň sa vybavuje aj stavebné povolenie, ktoré nám vydá Stavebný
úrad v Liptovskej Lúţnej. Ak všetko bude prebiehať priaznivo, stavebné povolenie aj
ukončenie verejného obstarávania sa zavŕši v druhej polovici júla . Po ukončení prác na
plynovode sa musí urobiť verejné obstarávanie na dodávateľa stavby na úpravu cesty.
Bude musieť byť zvolané mimoriadne zasadnutie OZ.
C) Starosta vysvetlil, ako prebiehajú práce na chodníku od Adamčiaka po koniec
dediny. Projekt je urobený, hotový je i rozpočet i výkaz výmer. Dorába sa projekt na
prepojenie chodníka z niţného konca na vyšný koniec s vybudovaním prechodu pre
chodcov, čo predstavuje asi 40 m.
Je potrebné vykúpiť pozemky, čo musí odsúhlasiť OZ. Uznesenie má byť schválené
v nasledovnom znení: „Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje vykúpenie
pozemkov pod stavbu: „Chodník pre peších pri ceste III/018104 v km 3,42150 - 4,2555
Lisková“ v zmysle spracovaného Geometrického plánu č. 33019517-52/2009, map. list
č. 0-5/2, k.ú.Lisková zo dňa 11. 6. 2009, Geometrického plánu č. 33019517-54/2009,
map. list č. 0-5/2, k.ú.Lisková zo dňa 2. 6. 2009 a Geometrického plánu č. 3301951753/2009, map. list č. 0-5/2, k.ú.Lisková zo dňa 11. 6. 2009.
Cena bola stanovená znaleckým posudkom č. 84/2011 znalcom Ing. Petrom Cabanom,
034 91 Ľubochňa 292.
Jednotková hodnota pozemku je 3,63 €/m². Výstavba chodníka je realizovaná v zmysle
schváleného Územného plánu obce Lisková. “
Starosta dal hlasovať o prečítanom uznesení.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
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Starosta uviedol, ţe je urobená Zmluva o budúcej zmluve o odpredaji pozemku pod
chodníkom s p. Šefferom. Cena je dohodnutá na 90,- Sk, ale znalecký odhad je
3,63€/m². Doporučil, aby sa aj p. Šefferovi doplatila cena do výšky znaleckého odhadu.
Poslanci so starostovým návrhom súhlasili. Uznesenie nebolo schvaľované.
D) Na ihrisku s umelou trávou pracovníci na verejnoprospešných prácach osadili stĺpy,
ktoré sponzorsky venovala firma Cipy, majiteľa p. Petra Šrobára. Zakúpenie a osadenie
sietí bolo v kompetencii školy. Siete boli osadené dnes.
Starosta poďakoval p. Šrobárovi za sponzorský dar.
E) P. Daňová sa informovala, čo je nové v súvislosti s Komunitným plánom. Starosta
odpovedal, ţe bolo doručených viac ako 120 dotazníkov od občanov. Spracovávajú sa.
Nasledujúci týţdeň sa má stretnúť pracovná skupina, ktorá určí ďalší postup.
F) P. Roštek uviedol, ţe občania, ktorí bývajú na ulici oproti kostolu (popri
Gaganovcoch) sa sťaţujú a nesúhlasia, aby cez ich ulicu prechádzali občania, ale
dokonca i autá, ktoré si skracujú cestu . Z toho dôvodu si chcú osadiť bránu.
Starosta informoval, ţe sa s niektorými občanmi z predmetnej ulici rozprával. Informoval
ich, ţe si nemôţu len tak osadiť bránu. Musia najprv predloţiť ţiadosť o realizáciu
stavebného zámeru a doloţiť potrebné doklady.
G) P.Roštek navrhol, aby sa kontrolórovi zvýšil pracovný úväzok z 2 na 3 hodiny,
nakoľko terajší úväzok je na jeho prácu nedostatočný.
P. Timko sa spýtal, či je potrebné zvýšiť úväzok.
Starosta potvrdil, ţe kontrolór si píše dochádzku a vykonáva činnosť viac ako 2 hodiny
denne.
P. Lesák doporučil, aby kontrolór robil len kontrolnú činnosť.
Hlavný kontrolór uviedol, ţe niekedy mal úväzok 4 hod., neskôr 3 hod.. Po
personálnom audite mu zníţili úväzok na 2 hod. Písomne sa odvolal, pretoţe mu
z náplne vyradili práce, ktoré kontrolór v zmysle zákona musí vykonávať. Odpoveď
z agentúry dodnes nedostal. Vykonáva však aj práce, ktoré nie sú v náplni kontrolóra,
napr. je v komisii stavebného úradu, ktorá pracuje pri riešení legalizácie chát,
správnych deliktov, priestupkov, vyrubovanie pokút. Navrhol, aby bol do tejto komisie
namiesto neho nominovaný zástupca starostu p. Lesák. Pomáhal pri mapovaní chát,
keď sa spracovával dodatok č. 1, následne bol pozývaný aj do komisie.
Diskutoval p. Šrobár, p. Lesák, p. Tomková, p. Roštek.
Starosta dal hlasovať o zvýšení úväzku hlavného kontrolóra obce Lisková na 3 hodiny
denne.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: Roštek, Šrobár, Chovan, Štrbina
Proti: Timko, Lesák, Ondrejka
Zdrţal sa: Mrva, Daňová
Zvýšenie úväzku nebolo schválené.
H)
P. Lesák uviedol, ţe FLPK prejednávala na návrh riaditeľa školy a vedúcej
školskej jedálne aj príspevky na stravu v školskej jedálni. P. Viharová vysvetlila, ţe sa
menili normy, zvyšovali sa a taktieţ sa zvýšili aj ceny potravín. Zatiaľ máme príspevky
ako sú stanovené v prvom pásme, čo však nepostačuje. Taktieţ sa ide meniť predpis
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o stravovacích pásmach. Má zaniknúť prvé a druhé pásmo. P. Viharová navrhla, aby sa
príspevky hradili v zmysle súčasného 3 pásma. Komisia jej vysvetlenie akceptovala
a doporučila spracovať VZN, tak aby príspevky v školskej jedálni boli určené podľa teraz
platného tretieho pásma.
P. Tomková uviedla, ţe najnovší návrh VZN spracovala podľa doporučenia FLPK tak,
ţe príspevky na stravu budú hradené podľa 3 stravovacieho pásma. Návrh VZN je
zverejnený, bol zaslaný všetkým poslancom. Zatiaľ k nemu neboli doručené ţiadne
písomné pripomienky.
CH) P. Lesák informoval, ţe prišla ţiadosť zo Športklubu na schválenie prevádzkových
hodín od nového nájomcu.
P. Tomková vysvetlila, ţe p.Plšičíková poţiadala o schválenie otváracích hodín. Pre bar
chce, aby boli otváracie hodiny v piatok a v sobotu do 4. hodiny. V platnom VZN sú
schválené otváracie hodiny do 23. hod. a to len v mesiaci júl a august. Spracovala návrh
nového VZN, v ktorom sú uvedené otváracie hodiny mimo obytnej zóny aţ do 5 hod.
ráno. Túto hodinu sme navrhli preto, aby mládeţ po skončení mohla ísť na spoje
a nerobili zle po dedine. Taktieţ urobila úpravy v zmysle novelizácií zákona. Návrh je
zverejnený, bol zaslaný všetkým poslancom. Ktokoľvek môţe dať pripomienky, ktoré
komisia prejedná a môţe VZN v zmysle pripomienok upraviť.
Diskutoval p. Roštek, kontrolór.
Viac bodov v rôznom nebolo.
Bod č. 12 – Ukončenie
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Liskovej, 27. júna 2011
Zapisovateľka : Jana Tomková

Overovatelia:

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

Katarína Nemčeková

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

Peter Chovan

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

Jozef Roštek

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

Ing. Jozef Murina
starosta obce
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