Zápisnica z mimoriadného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej,
ktoré sa uskutočnilo dňa 28. júla 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, Ing. Jozef Mrva,
Jozef Roštek, Peter Štrbina
Ospravedlnení: Mgr. Jaroslav Timko, Mgr. Miroslav Ondrejka, Peter Šrobár,
Peter Chovan
Hlavný kontrolór - Ing. Ferdinand Piroh
Zapisovateľka - Jana Tomková
Účtovníčka – Jarmila Barteková
Hostia: Viliam Nemček, Simona Jánošová, Ing. Milan Filo

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta privítal prítomných a oboznámil prítomných o plánovanom programe
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lisková č. 2/2011 o určení výšky
príspevku na úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je Obec Lisková
5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lisková č. 3/2011 o povolení
predajného a prevádzkového času obchodov, pohostinstiev,
reštauračných a iných podobných zariadení právnických a fyzických osôb
na území obce Lisková
6. „IBV Vyšné Záhumnie Lisková – verejný plynovod“ – schválenie
dodávateľa stavby.
7. Oprava strechy na Športklube – havarijná situácia
8. Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2011
9. Odpredaj pozemkov
10. Rôzne, diskusia, uznesenie
11. 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, za overovateľov zápisnice p. Rošteka
a p. Daňovú.
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Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol do návrhovej komisie za predsedu p. Lesáka a za člena p. Štrbinu
a dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod č. 4 - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lisková č. 2/2011 o určení
výšky
príspevku na úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je Obec Lisková
P. Tomková vysvetlila, ţe nové VZN sa robilo na základe poţiadavky p. riaditeľa
Mgr. Kulicha a vedúcej školskej jedálne p. Viharovej, aby sa zvýšilo finančné pásmo
nákladov na nákup potravín v školskej jedálni. Odôvodnili to neustálym zvyšovaním
cien potravín a zvýšením noriem. Spracovala nové VZN, ktoré by platilo od 1. 9.
2011. Návrh VZN predloţila FLPK, ktorá nemala ţiadne pripomienky. Následne
návrh zverejnila na webovej stránke obce a na úradných tabuliach, zároveň bol
doručený všetkým poslancom a riaditeľovi školy. Počas obdobia, keď bol návrh
zverejnený Ministerstvo školstva SR schválilo nové finančné pásma nákladov na
nákup potravín, ktoré budú platiť od 1.9.2011. Na základe tohto predpisu spracovala
pripomienku, kde navrhla úpravu VZN a zaslala ju FLPK, všetkým poslancom
a riaditeľovi školy. Komisia pripomienku prejednala a doporučila upraviť VZN
v zmysle predloţenej pripomienky.
P.Lesák informoval poslancov o zasadnutí Finančnej a legislatívno-právnej komisii
(FLPK) ohľadom pripraveného VZN č.2/2011 a jeho pripomienkovaní v súvislosti
s aktualizáciou zákona. Finančná komisia odporučila schváliť príspevky na
stravovanie podľa druhého stravovacieho pásma v zmysle platného predpisu
a doporučili do VZN zapracovať pripomienku p. Tomkovej.
Poslanci nemali ţiadne pripomienky.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lisková č. 2/2011 o určení výšky
príspevku na úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je Obec Lisková podľa predloţeného návrhu so zapracovaním
pripomienky.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za : všetci
Bod č. 5 - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lisková č. 3/2011 o povolení
predajného a prevádzkového času obchodov, pohostinských, reštauračných
a iných podobných zariadení právnických a fyzických osôb na území obce
Lisková
P. Tomková uviedla, ţe uţ na minulom zasadnutí vysvetlila dôvody potreby
schválenia nového VZN. VZN bolo prejednané v komisii, bolo doručené všetkým
poslancom. Návrh bol zverejnený na webovej stránke obce aj na úradnej tabuli.
Neboli doručené ţiadne pripomienky.
P. Roštek uviedol, ţe návštevníci baru na Športklube robia v noci po odchode z baru
neporiadok po dedine, rušia nočný pokoj. Doporučil, aby pracovníci obecného úradu
majiteľku baru vyzvali, aby upozornila svojich hostí , aby dodrţiavali nočný pokoj.
Hlavný kontrolór doplnil, ţe i hostia baru musia dodrţiavať VZN č. 1/2011 o verejných
kultúrnych podujatiach a voľných pouličných aktivitách.
P. Tomková uviedla, ţe v návrhu VZN je odsek, kde sa uvádza, ţe povolenie –
súhlasné stanovisko- môţe obec obmedziť dobou určitou – skúšobnou dobou, v
rámci ktorej bude sledovať najmä dodrţiavanie nočného pokoja, vplyv na ţivotné
prostredie a ostatných podmienok stanovených v povolení.
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K návrhu VZN poslanci nemali ďalšie pripomienky.
Starosta dal hlasovať o tom, ţe Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lisková č. 3/2011 o povolení predajného
a prevádzkového času obchodov, pohostinských, reštauračných a iných podobných
zariadení právnických a fyzických osôb na území obce Lisková podľa predloţeného
návrhu.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod č. 6 – „IBV Vyšné Záhumnie Lisková – verejný plynovod“ – schválenie
dodávateľa stavby
P.Tomková uviedla, ţe sa uskutočnilo verejné obstarávanie stavby „IBV Vyšné
Záhumnie Lisková – verejný plynovod“. Výzva bola zverejnená vo vesníku. Prišli
štyri ponuky, všetky ponuky boli odovzdané v zmysle súťaţných podmienok.
Následne sa robilo elektronické obstarávanie. Najniţšiu ponuku dala firma Stavasta
vo výške 22 668,-€ s DPH. Predpokladaná cena diela bola 46 tis. €. Takţe verejným
obstarávaním sa dosiahla veľmi veľká úspora. Zmluva o dielo bola zaslaná všetkým
poslancom a FLPK.
Starosta uviedol, ţe po odsúhlasení OZ bude zmluva podpísaná, čaká sa však na
nadobudnutie právoplatnosti stavebného povolenia. Práce sa budú môcť začať asi
o dva týţdne. Bude jednať s projektantom Ing. Hošalom, aby robil aj stavebný dozor
stavby. Prípadne nejakého iného odborníka v tomto odbore..
P.Lesák navrhol poslancom, ţe nakoľko sa ušetrilo veľa peňazí, treba zariadiť dobrý
stavebný dozor.
Starosta poţiadal p.Lesáka, aby odporučil niekoho, kto by bol vhodný robiť dobrý
stavebný dozor.
P. Nemček spresnil, ţe projektant robí technický dozor, ale stavebný dozor robí len
odborník, ktorý má skúšky ako stavebný dozor.
P. Tomková uviedla, ţe v minulosti, keď sa vybudovala časť plynovodu, vţdy pred
zásypom prišli stavbu odskúšať a prevziať pracovníci plynárenského podniku a tí
prevzali len kvalitne urobenú stavbu.
Diskutoval p. Štrbina, hlavný kontrolór, p. Nemček, p. Lesák, p. Tomková.
Starosta dal hlasovať o tom, ţe Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje na
základe verejného obstarávania, doporučenia Komisie pre verejné obstarávanie a
elektronickej aukcie za dodávateľa zákazky: „IBV Vyšné Záhumnie Lisková –
verejný plynovod“ firmu STAVASTA spol. s r.o., Sitnianskeho 6, 969 01 Banská
Štiavnica a doporučuje starostovi podpísať zmluvu o dielo. Hodnota diela s DPH je
22 668,-€.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod č.7 - Oprava strechy na Športklube – havarijná situácia
Starosta informoval poslancov o havarijnej situácii, ktorá vznikla na budove
Športklube pri veternej smršti. Zo strechy budovy odtrhlo plech, ktorý odhodilo aţ do
vzdialenosti 20 m, zničilo bleskozvod a zatiekli múry. Mondi SCP zapoţičalo celty,
zakúpili sa dosky a za pomoci pracovníkov OU, poţiarnikov a niektorých občanov
Liskovej sa provizorne zabezpečila strecha pred ďalším znehodnotením. Likvidátor
Komunálnej poisťovne bol spísať škody na streche aj tie, čo vznikli zatečením
miestností. Budova je poistená na 9 miliónov Sk. Poisťovňa môţe vyplatiť všetky
náklady na vybudovanie rovnej strechy na základe faktúry, prípadne ak sa bude
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nadstavovať - náklady, ktoré by boli potrebné na vybudovanie rovnej strechy na
základe rozpočtu.
Starosta vysvetlil, ţe je moţné len zrekonštruovať rovnú strechu, ale je moţné urobiť
i nadstavbu Športklubu.
Predloţil 2 ponuky na rekonštrukciu rovnej strechy :
1.) 28 008,16.- € s DPH (od firmy Prokov)
2.) náklady na lepenku a plechy s povrchovou úpravou šírky pásu 65 cm by činili
spolu 32 684,80.-€ s DPH (firma Roštek).
Starosta dal urobiť rozpočet aj na bleskozvod, ktorého suma vychádza na 1 362,30.€ s DPH.
Starosta navrhol poslancom prehodnotiť situáciu, či by nebolo dobré urobiť na
budove Športklubu novú sedlovú strechu. Časť nákladov by bola hradená
z havarijnej poistky.
Kontrolór informoval, ţe všetky miestnosti ktoré boli zatečené, budú uhradené vo
výške 1,90 € na m² maľovky.
Prizvaný hosť p. Viliam Nemček spracoval na ţiadosť starostu architektonický návrh
na nadstavbu Športklubu a vysvetlil poslancom, akým spôsobom sa môţu realizovať
nadstavby, aby vplyvom poveternostných podmienok vznikli čo najmenšie škody.
P. Nemček konštatoval, ţe sa klimatické podmienky menia a zhoršujú. Sedlová
strecha je podľa neho nebezpečná a podrobne vysvetlil pôsobenie prírodných síl na
strechu. Odporučil úplnú nadstavbu, v strede s oceľovým mostíkom a manzardovou
strechou s 5% spádom. Zo statického hľadiska je to najmenej poruchová strecha,
ktorá je o ½ kratšia a tým bude o ½ menší vztlak a z tohto dôvodu aj odolnejšia voči
veterným smrštiam. Súčasná strecha je uţ po svojej ţivotnosti a uţ v minulosti sa
uvaţovalo o rekonštrukcii budovy Športklubu. Predpokladané vyuţitie nadstavby má
byť spoločenské. Kročajová hlučnosť sa likviduje materiálmi na to určenými, aby sa
pri určitých spoločenských podujatiach nevyrušovali hostia, ktorí bývajú v izbách na
1 poschodí.
P. Lesák uviedol, ţe komisia FLKP doporučuje vybudovať sedlovú strechu, nerobiť
čiastkové riešenia a nájsť investora, v spolupráci s ktorým by sa zabezpečil rozvoj
Športklubu.
Starosta uviedol, ţe keď by sa opravovala rovná strecha, riešilo by sa to ako
havarijný stav, bez výberového konania. Pri zmene strechy treba uţ stavebné
povolenie. Uţ išla ţiadosť na určenie stavebného úradu na Krajský stavebný úrad do
Ţiliny. Výber dodávateľa bude cez vestník pre verejné obstarávanie. Prípravné
administratívne práce pre verejné obstarávanie zabezpečí p. Tomková a starosta.
P. Benčo v zastúpení stavebného úradu uviedol, ţe v takýchto situáciách je moţné
lehoty skrátiť. Priemer vybavenia stavebného povolenia je beţne 67 dní.
Predpokladané náklady na sedlovú strechu sú 4,5 milióna Sk (150 tis. €).
P. Nemček sa vyjadril, ţe je moţné vybaviť stavebné povolenie za 2 týţdne. Cena za
manzardovú strechu by bola niţšia - asi 3,9 milióna Sk(130 tis. €). Hlavný kontrolór
skonštatoval, ţe to nie je tak jednoduché, nakoľko budovu Športklub majú dvaja
vlastníci. P. Lesák navrhol, aby sa majetok OŠK previedol na Obec Liskovú.
Starosta dal hlasovať o tom, ţe Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje, aby sa
na Športklube, namiesto rovnej strechy, ktorá bola zničená veternou smršťou, urobila
nadstavba s manzardovou strechou.
Hlasovanie :
Prítomní : všetci
Za : Lesák, Daňová, Mrva, Štrbina
Proti : 0
Zdrţal sa : Roštek
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Starosta dal hlasovať o uznesení: OZ poveruje Komisiu pre verejné obstarávanie
spracovať podklady pre zverejnenie výzvy na verejné obstarávanie dodávateľa
stavby.
Hlasovanie :
Za : Lesák, Daňová, Mrva, Štrbina
Proti : 0
Zdrţal sa : Roštek
Taktieţ je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu pre nadstavbu strechy.
P. Nemček vysvetlil, ţe bude potrebná projektová dokumentácia pre realizáciu
stavby s výkazom výmer a podľa cenníka bude stáť pribliţne 7 900.- € s DPH.
P. Tomková uviedla, ţe v zmysle interného predpisu našej obce je potrebné urobiť
aj verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu – t. j. zverejniť výzvu na
webovej stránke obce a na úradnej tabuli a vyzvať 3 projektantov na zaslanie
ponuky. Zvolá sa komisia pre verejné obstarávanie a následne mimoriadne
zasadnutie OZ, ktoré schváli projektanta.
Bod č. 8 - Zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2011
P.Barteková informovala poslancov o úprave rozpočtu, návrh dostali všetci poslanci.
Podrobne vysvetlila, ktorá poloţka a prečo sa upravuje.
P.Lesák prečítal ţiadosť o poskytnutie dotácie na kostol. Bude sa opravovať vonkajší
sokel na kostole i na veţi. Sokel bude robený z kameňa.
Kontrolór informoval, ţe 90 m² sokla vychádza 5 600.- €.
P.Lesák uviedol, ţe komisia FLPK odsúhlasila dotáciu na kostol vo výške 5 000.- €.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
schvaľuje dotáciu vo výške 5 000,-€ na opravu časti vonkajšej fasády – sokla
kostola Premenenia Pána v Liskovej, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za : Lesák, Daňová, Mrva, Štrbina
Proti : 0
Zdrţal sa : Roštek
Starosta informoval poslancov o potrebe schváliť dodatok k zmluve ohľadom
rekonštrukcie elektriny a vodovodu v MŠ, kde je havarijný stav. Hygiena, ktorá
navštívila MŠ, dala koncom júna stanovisko, na základe ktorého sa zmenili určité
podmienky nad rámec súťaţe – zmiešané batérie, rozvody vody vo WC a práčovni.
Robili sa nové rozvody, internet, zniţovali sa počty svietidiel, ale urobili sa tak, ţe ich
bude moţné regulovať. prepojenie na nočné osvetlenie a núdzové osvetlenie. Ďalej
sa zbúrali i niektoré priečky.
Pri celkovom zúčtovaní je potrebné na práce naviac navýšiť 2 500.-€.
P. Tomková uviedla, ţe neoddeliteľnou súčasťou dodatku je presná špecifikácia prác
naviac.
Starosta predloţil špecifikácie a vysvetlil aké práce sa naviac urobili.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení :Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve 02/2011 zo dňa 30.6.2011 uzatvorenej s firmou
MT elektro s.r.o., Medze 517/20, 031 05 Liptovský Mikuláš na dielo „0prava
svetelných a zásuvkových obvodov, vodovodných potrubí a zabezpečenie miešania
teplej vody v Materskej škole v Liskovej.“ Obsahom dodatku sú práce naviac, ktoré
neboli zapracované vo výzve a počas rekonštrukcie MŠ sa zistilo, ţe je potrebné ich
uskutočniť. Hodnota prác vyčíslených v dodatku je 2500,-€ s DPH.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za : Roštek, Daňová, Mrva, Štrbina
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Proti : 0
Zdrţal sa : Lesák
P. Roštek apeloval na poslancov, aby odsúhlasili na úpravu fasády Obecného úradu
2 000.-€, ktorá je v katastrofálnom stave. Je to reprezentačná budova a je na hanbu
ako vyzerá. Táto suma je potrebná na materiál a prácu si urobíme svojpomocne.
P. Mrva navrhol spracovať ponuku do ďalšieho zasadnutia a aţ potom fasádu dať
urobiť.
Hlavný kontrolór navrhol, ţe tento náklad sa môţe čerpať z poloţky správa a údrţba
obce a ak bude potrebné, v ďalšej úprave rozpočtu sa tam finančné prostriedky
navýšia.
Starosta dal hlasovať o tom, ţe Obecné zastupiteľstvo schvaľuje opravu fasády
Obecného úradu v Liskovej v predpokladanej hodnote 2 000.- € .
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za : Roštek, Daňová, Štrbina
Proti : 0
Zdrţal sa : Lesák, Mrva
Starosta dal hlasovať o schválení nasledovného uznesenia: Obecné zastupiteľstvo
ukladá stavebnej komisii pripraviť podklady a návrh opravy fasády Obecného úradu.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
P. Barteková a hlavný kontrolór hovorili o financovaní školstva v oblasti originálnych
kompetencií.
Starosta uviedol, ţe po rekonštrukcii materskej školy bude môcť MŠ navštevovať 72
detí. V základnej škole sa nám však počet detí neustále zniţuje. Je potrebné robiť
kroky, aby sa počet detí v ZŠ zvýšil. Mal viac sedení s riaditeľom, kde rozoberali
rôzne moţnosti ohľadom zvýšenia návštevnosti našej školy.
P. Lesák uviedol, ţe je potrebné, aby riaditeľ spracoval koncepciu školy
a prezentoval na verejnosti jej kvality. Taktieţ navrhol spracovať štatistiku, koľko detí
bude navštevovať školu v budúcnosti.
Starosta uviedol, ţe rodičia majú právo dať deti do školy, kde oni chcú. Rokoval i so
starostami okolitých obcí.
Diskutovali: starosta, p. Lesák, p. Roštek, p. Mrva, p. Barteková, Hlavný kontrolór,
starosta, p.Tomková.
Starosta dal hlasovať o tom, ţe Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje Zmenu
rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2011 podľa predloţeného návrhu.
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Návrh na rozpočtové opatrenie č.2/2011
1. zvýšenie príjmov na podpoložke bežného rozpočtu:

EUR

Beţné príjmy
ZŠ vlastné príjmy
DPFO-výnos dane FO

Stávkové hry- ZIGO
Dotácia na sčítanie obyvateľov,domov,bytov
Dotácia na samospráv.funcie obce
Dotácia na aktivačnú činnosť obce ÚPSV
Dotácia na aktivačnú činnosť ZŠ
Dotácia pre soc.znevýhodnené deti - ZŠ

16 597
50 863
100
2 337
20 749
21 861
3 553
990

Ref.
Ref.

Dotácia na povodne od Obv.úradu za
r.2010

5 749
122 799

Celkové zvýšenie beţných príjmov:

1. prevod do príjmov z

finančných operácií
príjmové finančné operácie- za Povodne
v.r. 2010

2. prevod do príjmov

10 785

z rezervného fondu na akciu
Výstavba komunik.a inţ.sietí- Vyš. Záhum.7.2
plynofikácia,cesta

60 000

Rekonštr.strechy s nadstavbou Športklubu +
hromozvod
Spolu prevody FO a RF
Spolu zvýšenie príjmov

122 129
192 914
315 713

2. Zvýšenie výdavkov na podpoložke bežného rozpočtu
Bežné výdavky

Výmena okien v materskej škole v Liskovej
Odstránenie havarijného stavu v MŠ voda,elektr.
Odstránenie havarijného stavu v MŠ - voda
,elektr.
Ostatné náklady pri oprave MŠ-maľovka,
murárske práce
Oplotenie ZŠ, ochranné siete na viacúčelové
ihrisko
Program podpory a ochrany mládeţe uz. 36
Výdavky na sčítanie obyvateľov,domov,bytov
Správa obce - č.r.5 - tovary a sluţby
Výdavky na aktivačnú činnosť obce,
ÚPSV,PV
Výdavky na aktivačnú činnosť ZŠ
Výdavky pre soc.znevýhodnené deti - ZŠ
Výdavky na originálne kompetencie
MŠ,ŠJ,ŠKD

podpoložka

7 290
13 690
dodatok

2 500
3 000
3 105
1 417
2 337
4 000
23 615
3 553
990
4 391
10 785
5 749
5 000

Oprava komunikácie Vyš.Z následne po povodni 2010

Dotácia na povodne od Obv.úradu za r.2010
Dotácia na Rím.kat.far.Lisková - oprava sokla
Spolu zvýšenie beţných výdavkov:

PLATNE POTOKY

7

91 422

4.

Zvýšenie

výdavkov na

podpoložke kapitálového

rozpočtu

Kapitálové výdavky
Program:
Výstavba komunik.a inţ.sietí- Vyš. Záhum.7.2
plynofikácia,cesta

60 000

Chodník - Niţný koniec a Vyšný
koniec-prepojenie
Rekonštr.strechy s nadstavbou
Športklubu + hromozvod

156 167

Spolu zvýšenie kapitálových
výdavkov:
Výdavky beţné a kapitálové spolu:

224 291
315 713

Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod č.9 - Odpredaj pozemkov
A) Ţiadosť p. Mrvu
P. Tomková uviedla, ţe v máji poslanci schválili, ţe starosta má urobiť právne kroky
ohľadom odpredaja pozemkov pre p. Mrvu. V zmysle zásad bolo urobený znalecký
posudok p. Babkom, zámer odpredať pozemok bol 15 dní zverejnený. S právneho
hľadiska nič nebráni, aby poslanci schválili odpredaj pozemkov.
Starosta dal hlasovať o tom, ţe Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje pre p.
Ing. Bc. Petra Mrvu s manţelkou Miroslavou, bytom Lisková č.d. 657, na základe ich
ţiadosti a uz. OZ č.74/2011 z 16.5.2011, formou priameho predaja podľa Zásad
hospodárenia s majetkom obce Lisková § 24 odpredaj nasledovných pozemkov:
Parcela č. CKN 2233/1 orná pôda o výmere 33 m2
Parcela č. CKN 2230
orná pôda o výmere 19 m2
Parcela č. CKN 2228/5 orná pôda o výmere 2 m2
Parcela č. CKN 2229/2 orná pôda o výmere 18 m2
Parcela č. CKN 2228/3 orná pôda o výmere 15 m2
Cena za 1m2 je 11,29€ a bola stanovená znalcom Ing. Bohuslavom Babkom,
znaleckým posudkom č. 19/2011. Spolu 87 m2 v celkovej hodnote 982,23€.
Všetky náklady spojené s predajom uvedených pozemkov znáša kupujúci.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
B) Ţiadosť p. Lauku
Starosta predloţil ţiadosť p. Lauku, ktorý uţ na predchádzajúcom zastupiteľstve
osobne vysvetlil situáciu ohľadom pozemku, na ktorom je postavený jeho rodinný
dom.
Komisia FLPK prehodnotila ţiadosť p. Lauka a keďţe p. Lauko nedodal doklady o
predchadzajúcej kúpe pozemkov, komisia doporučila postupovať pri predaji
pozemkov v zmysle zákona a v zmysle schválených zásad hospodárenia s majetkom
obce tak, ako pri odpredaji pozemku Ing. Peterovi Mrvovi.
Starosta dal hlasovať o tom, ţe Obecné zastupiteľstvo v Liskovej doporučuje
starostovi konať právne kroky ohľadom ţiadosti zo dňa 15. 7. 2011 o odpredaj
pozemku pre p. Jána Lauku, bytom Lisková č. 659.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
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Za: všetci
Hlavný kontrolór a p. Lesák navrhli, aby sa upravili Zásady hospodárenia s majetkom
obce Lisková v bodoch, kde sa hovorí o odpredaji nehnuteľností.
Bod. č.10 - Rôzne, diskusia, uznesenie
A) „Úprava a energetické zhodnotenie kalov z čistenia priemyselných vôd
v MONDI SCP a.s. Ruţomberok /spoluspaľovanie kalov/.
Starosta privítal hostí p. Filu a p. Janošovú, ktorí prišli informovať Obecné
zastupiteľstvo o Rozhodnutí Inšpektorátu ţivotného prostredia Ţilina zo dňa
20.7.2011, ktorým bolo zmenené a doplnené integrované povolenie na prevádzku
„Kotol na biomasu – MONDI SCP, a.s. Ruţomberok, na základe ktorého bolo vydané
stavebné povolenie na stavbu ohľadom „Úprava a energetické zhodnotenie kalov
z čistenia priemyselných vôd v MONDI SCP a.s. Ruţomberok /spoluspaľovanie
kalov/.
Starosta podrobne vysvetlil a citoval najdôleţitejšie state z rozhodnutia Inšpektorátu
ţivotného prostredia v Ţiline doručeného dňa 20.7.2011. Taktieţ odovzdal pozvanie
pre poslancov od zástupcov MONDI SCP, aby sa osobne prišli pozrieť na prevádzku
kotla, kde im budú objasnené prípadné nejasnosti..
P. Filo vysvetlil, ţe prašnosť je väčšia, ako je uvedené v EJA, číselné údaje o
prašnosti v Rozhodnutí Inšpektorátu ţivotného prostredia sú zavádzajúce,
nepravdivé a pri spaľovaní dôjde ku koncentrácii nebezpečných látok v emisných
TZL. Odporučil starostovi obce, aby s poslancami zaujali stanovisko a vypracovali
odvolanie voči rozhodnutiu Inšpektorátu ţivotného prostredia v zákonnej lehote do
15 dní.
P. Lesák skonštatoval, ţe pokiaľ kotol má byť energetické zariadenie, musí energiu
produkovať a nie spotrebovávať.
P.Jánošová informovala poslancov, ţe Mesto Ruţomberok dalo súhlasné stanovisko
za splnenia určitých podmienok. Zároveň uviedla, ţe sa rozbieha petičná akcia proti
tejto stavbe.
P. Roštek namietal, ţe všetci dali súhlasné stanovisko, len my nesúhlasíme a ostane
nám Čierny Peter.
P. Nemček tieţ podporil odvolanie sa v 3 bodoch a to: nevhodný kotol, ktorý bude
kaly nedostatočne spaľovať, spaľovaním nebezpečných odpadov sa tieto môţu
dostať do ovzdušia a bude i vyššia prašnosť.
P. Mrva sa informoval, či máme šancu vôbec uspieť a či sa to dá zastaviť. P.Filo
odpovedal, ak sa správne všetko dodrţí, tak sa dá uspieť.
Poslanci Obecného zastupiteľstva diskutovali o tejto problematike a všetci vyjadrili
negatívne stanovisko.
Starosta znova zopakoval pozvanie pre poslancov od zástupcov MONDI SCP, aby
sa osobne prišli pozrieť na prevádzku kotla, uviedol, ţe je moţnosť ísť sa pozrieť
i cez víkend. Poslanci neprejavili záujem.
Starosta dal hlasovať o tom, ţe Obecné zastupiteľstvo v Liskovej nesúhlasí
s vydaným rozhodnutím č.483-15023/2011/Pat/770620504/Z7-SP1 Slovenskej
inšpekcie ţivotného prostredia, Inšpektorát ţivotného prostredia Ţilina, ktorou mení
a dopĺňa integrované povolenie na vykonávanie činností (spoluspaľovanie kalov)
v prevádzke „Kotol na biomasu – MONDI SCP, a.s. Ruţomberok a doporučuje
starostovi obce vypracovať odvolanie voči uvedenému rozhodnutiu a odoslať ho na
Slovenskú inšpekciu ţivotného prostredia do 2. augusta 2011.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
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B) Komisia FLPK doporučuje OZ zastaviť všetky odpredaje pozemkov pod chaty, v
intraviláne obce by ostal odpredaj pozemkov podľa znaleckého posudku a v zmysle
schválených zásad hospodárenia s majetkom obce. Pozemky pod chaty komisia
FLPK doporučuje OZ prenajímať tak, ako to robí Obecný urbariát, takţe podmienky
pre všetkých chatárov budú rovnaké.
Hlavný kontrolór uviedol, ţe toto treba zapracovať do zásad hospodárenia
s majetkom obce.
Starosta pripomenul, ţe na minulých zasadnutiach poslanci schválili, aby starosta
jednal právne kroky ohľadom odpredaja pozemkov pod chatu. Takţe bol oslovený
odhadca, ţiadatelia si dali robiť geometrické plány. Tieto uznesenie bude treba
zrušiť.
P. Lesák prečítal návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
ukladá
finančnej a legislatívno-právnej komisii prepracovať Zásady hospodárenia
s majetkom obce Lisková v spolupráci s pracovníčkou obecného úradu p. Tomkovou.
Starosta dal o ňom hlasovať:
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za : všetci
Starosta dal hlasovať o ďalšom uznesení, ktoré znie: Obecné zastupiteľstvo
v Liskovej doporučuje starostovi pozastaviť predaj obecných pozemkov v lokalite
č. 6 – rekreačná vybavenosť (chaty) do aktualizácie Zásad
hospodárenia
s majetkom obce Lisková.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za : všetci
P. Roštek navrhol, aby sa zaplatilo pracovníkovi, ktorý vypomáha na stavebnom
úrade, aby sa chaty čo najskôr zlegalizovali, lebo sa idú zvýšiť poplatky.
Diskutovali opakovane starosta, hlavný kontrolór, p. Roštek.
Uznesenie nebolo prijaté.
C) Starosta informoval poslancov o tom, ţe dňa 29.7.2011 sa ide zobrať na Charitu
do Dovalova potravinová pomoc ( 8 000 kg múky a cestoviny). Nárok majú
nahlásení občania poberajúcich dôchodok max. do výšky 305.-€, a občanov DHN,
ktorí sa preukázali platným potvrdením. Dopravu platí obec.
D) P. Roštek sa ako predseda komisie pre kultúru poďakoval všetkým organizátorom,
ktorí sa podieľali na organizácii akcie „Lisková sa zabáva“. Akcia dopadla veľmi
dobre.
Starosta sa pripojil k poďakovaniu. Uviedol, ţe podujatie malo dobré ohlasy.
Hovoril aj o nákladoch, ktoré sme nepredpokladali. Napr. museli sme uhradiť
finančné prostriedky pre SOZA, ktoré sa odvádzajú za hudobnú produkciu na
verejných podujatiach.
Bod. č.11 - Ukončenie
Starosta poďakoval prítomným za účasť a
V Liskovej, 28. júla 2011
Zapisovateľka : Jana Tomková
Overovatelia: Veronika Daňová
Jozef Roštek

zasadnutie ukončil.
...............................
...............................
................................
Ing. Jozef Murina
starosta obce
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Návrh na rozpočtové opatrenie č.2/2011
1. zvýšenie príjmov na podpoložke bežného rozpočtu:

EUR

Beţné príjmy
ZŠ vlastné príjmy
DPFO-výnos dane FO

Stávkové hry- ZIGO
Dotácia na sčítanie obyvateľov,domov,bytov
Dotácia na samospráv.funcie obce
Dotácia na aktivačnú činnosť obce ÚPSV
Dotácia na aktivačnú činnosť ZŠ
Dotácia pre soc.znevýhodnené deti - ZŠ

16 597
50 863
100
2 337
20 749
21 861
3 553
990

Ref.
Ref.

Dotácia na povodne od Obv.úradu za
r.2010

5 749
122 799

Celkové zvýšenie beţných príjmov:

1. prevod do príjmov z

finančných operácií
príjmové finančné operácie- za Povodne
v.r. 2010

2. prevod do príjmov

10 785

z rezervného fondu na akciu
Výstavba komunik.a inţ.sietí- Vyš. Záhum.7.2
plynofikácia,cesta

60 000

Rekonštr.strechy s nadstavbou Športklubu +
hromozvod
Spolu prevody FO a RF
Spolu zvýšenie príjmov

122 129
192 914
315 713

2. Zvýšenie výdavkov na podpoložke bežného rozpočtu
Bežné výdavky

Výmena okien v materskej škole v Liskovej
Odstránenie havarijného stavu v MŠ voda,elektr.
Odstránenie havarijného stavu v MŠ - voda
,elektr.
Ostatné náklady pri oprave MŠ-maľovka,
murárske práce
Oplotenie ZŠ, ochranné siete na viacúčelové
ihrisko
Program podpory a ochrany mládeţe uz. 36
Výdavky na sčítanie obyvateľov,domov,bytov
Správa obce - č.r.5 - tovary a sluţby
Výdavky na aktivačnú činnosť obce,
ÚPSV,PV
Výdavky na aktivačnú činnosť ZŠ
Výdavky pre soc.znevýhodnené deti - ZŠ
Výdavky na originálne kompetencie
MŠ,ŠJ,ŠKD

podpoložka

7 290
13 690
dodatok

3 000
3 105
1 417
2 337
4 000
23 615
3 553
990
4 391
10 785
5 749
5 000

Oprava komunikácie Vyš.Z následne po povodni 2010

Dotácia na povodne od Obv.úradu za r.2010
Dotácia na Rím.kat.far.Lisková - oprava sokla
Spolu zvýšenie beţných výdavkov:

2 500

PLATNE POTOKY
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91 422

4.

Zvýšenie

výdavkov na

podpoložke kapitálového

rozpočtu

Kapitálové výdavky
Program:
Výstavba komunik.a inţ.sietí- Vyš. Záhum.7.2
plynofikácia,cesta

60 000

Chodník - Niţný koniec a Vyšný
koniec-prepojenie
Rekonštr.strechy s nadstavbou
Športklubu + hromozvod

156 167

Spolu zvýšenie kapitálových
výdavkov:
Výdavky beţné a kapitálové spolu:

224 291
315 713

8 124
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