Zápisnica z mimoriadného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej,
ktoré sa uskutočnilo dňa 16. augusta 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, Ing. Jozef Mrva, Jozef Roštek, Peter
Štrbina, Peter Šrobár
Ospravedlnení: Mgr. Jaroslav Timko, Mgr. Miroslav Ondrejka, Veronika Daňová,
Peter Chovan
Hlavný kontrolór - Ing. Ferdinand Piroh
Zapisovateľka - Jana Tomková
Hostia: zástupcovia Mondi SCP a.s. (Ing. Mariana Matajová, Ing. Vladimír Krajči),
Ing. Milan Filo, Ing. Rastislav Šáravský, Viliam Nemček, p. Ľubelec
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta privítal prítomných na mimoriadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva a
oboznámil prítomných o plánovanom programe
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Verejné obstarávanie
5. Rôzne, diskusia, uznesenie
6. 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. Štrbinu.
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol do návrhovej komisie za predsedu p. Lesáka a za člena p. Mrvu a dal
o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod č. 4 – Verejné obstarávanie
P. Tomková uviedla, ţe výzva na „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie a pre realizáciu stavby - Nadstavba manzardovej strechy nad objektami č.
781 a 897“, kde ide o riešenie havarijného stavu - bola zverejnená na webovej stránke
obce Lisková, aj na všetkých úradných tabuliach v obci. So ţiadosťou o vypracovanie
cenovej ponuky boli oslovení traja projektanti. Jeden sa ospravedlnil, ţe z časového
hľadiska by projekt nestihol spracovať. Dvaja ponuky zaslali. Dnes o 15.30 hod. bolo
zasadnutie Komisie pre verejné obstarávanie, kde otvorili obálky s ponukami a ponuky
vyhodnotili. Firma PRO-ING s.r.o. Ruţomberok splnila všetky podmienky a cenová
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ponuka bola 4.500,-€ bez DPH. Firma Viliam Nemček – PROST SK Lisková taktieţ
splnila všetky podmienky, ale dala niţšiu ponuku. Celková cena bola 4000,-€.
P. Šrobár – predseda Komisie pre verejné obstarávanie uviedol, ţe víťaz p. Nemček
splnil všetky kritériá a dal najlepšiu ponuku, preto ho komisia doporučila, aby spracoval
projekt.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej:
A) schvaľuje na návrh Komisie pre verejné obstarávanie za dodávateľa projektovej
dokumentácie ku zákazke : „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie a pre realizáciu stavby – Nadstavba manzardovej strechy nad objektami
č. 781 a 897“ firmu: Viliam Nemček PROST.SK Lisková v celkovej cene 4000.-€, ako
víťaza súťaţe verejného obstarávania.
B) doporučuje starostovi podpísať zmluvu s firmou Viliam Nemček – PROST.SK
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: Lesák, Šrobár, Mrva, Štrbina
Proti: 0
Zdrţali sa: Roštek
Bod. č.5 - Rôzne, diskusia, uznesenie
A) Starosta dal slovo p. Ľubelcovi, ktorý poslancom predloţil svoju sťaţnosť ohľadom
oplotenia ihriska v areáli ZŠ. Uviedol, ţe ešte pred prázdninami bolo urobené oplotenie
len okolo ihriska s umelou trávou a zlepšenie nastalo maximálne o 10%. Lopty prelietajú
stále na ich pozemky a úroda je celkom zničená. Treba urobiť oplotenie okolo celého
areálu, alebo dovoliť hrať len ţiakom ZŠ pod dozorom učiteľa.
Starosta odpovedal, ţe so súčasným stavom nie je ani on spokojný. Bola poverená
stavebná komisia, aby vypracovala návrh riešenia, ale taktieţ sa musia vyčleniť
financie z rozpočtu, aby sa mohlo oplotenie realizovať.
Starosta oboznámil prítomných so zásadami rokovania na zasadnutí OZ, aby
zasadnutie malo pokojný priebeh. Uviedol, ţe najskôr majú slovo poslanci, potom
hlavný kontrolór a aţ potom môţe starosta udeliť slovo hosťom. Poţiadal prítomných,
aby sa na zasadnutí podľa toho aj riadili.
P. Štrbina oznámil, ţe bol pozrieť ihrisko a sieť je podľa neho dosť vysoko.
P.Lesák informoval, ţe cieľom poslancov OZ bolo, aby sa vybudovali ihriská, kde sa
môţu deti bezpečne hrať a v budúcnosti sa má oplotiť celé ihrisko.
Uznesenie sa neprijalo.
B) „Úprava a energetické zhodnotenie kalov z čistenia priemyselných vôd
v MONDI SCP a.s. Ružomberok /spoluspaľovanie kalov/.
Starosta prečítal ţiadosť Mondi SCP v neskrátenej forme, v ktorej ţiadali, aby starosta
zvolal Stavebnú komisiu obecného úradu a mimoriadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva do 31. 8. 2011 za účelom technického prerokovania a objasnenia projektu
„Úprava a energetické zhodnotenie kalov z čistenia priemyselných vôd v MONDI SCP
v existujúcom kotle na biomasu.
Starosta privítal p. Matajovú a p. Krajčiho – pracovníkov Mondi SCP Ruţomberok, ktorí
poţiadali starostu o vystúpenie na OZ, aby mohli poslancom podať vysvetlenie ohľadom
projektu a aký dopad a vplyv by mal projekt na ţivotné prostredie.
P. Roštek skonštatoval, ţe uznesenie o odvolaní proti rozhodnutiu Slovenskej inšpekcie
ţivotného prostredia v Ţiline (SIŢP) ohľadom prejednávaného projektu schválili poslanci
OZ a existujúca stavebná komisia je len poradným orgánom obecného zastupiteľstva.
P.Krajčí citoval state zo zápisnice OZ, ktoré sa týkali projektu. Uviedol, ţe poslanci
neboli celkom správne s projektom oboznámení, preto chcú i s pani Matajovou, aby
poslanci vypočuli aj ich vysvetlenie. Predloţili overené kópie rozhodnutia SIŢP, aby si
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ho mohli poslanci, prípadne aj občania preštudovať. V rozhodnutí sú uvedené všetky
podmienky, ktoré musí MONDI splniť.
Starosta uviedol, ţe na predošlom zasadnutí presne citoval z uvedeného rozhodnutia
všetky pripomienky, ktoré dala Obec Lisková a vyjadrenie SIŢP. Na základe toho
poslanci uznesením poverili starostu, aby podal odvolanie, s tým ţe nesúhlasíme so
spaľovaním kalov. Starosta uviedol, ţe kópie rozhodnutí SIŢP poskytne k nahliadnutiu
poslancom, členom Stavebnej komisie, ale aj ostatným občanom.
P. Krajči vysvetlil, ţe je problém s likvidáciou kalov, ktoré sa tvoria v čističke
odpadových vôd. V kotly by sa nezvýšil objem paliva, len by sa kalmi nahradilo asi 10%
biomasy. Nebezpečné látky sa taktieţ spaľovať nebudú. Na skládku TKO kaly taktieţ
nemôţu vyváţať. Zatiaľ najlepší systém je spaľovanie kalov. Namontovaná technológia
je plne uzavretá, takţe riziko zápachu je nízke.
P. Roštek, Lesák, Nemček, namietali najmä, ţe zástupcovia Mondi neoboznámili
dopredu okolité obce o zámere, ţe chcú spaľovať kaly. Pri spaľovaní kalov sa určite
zvýšia emisie. Poslanci musia chrániť zdravie obyvateľov.
P. Nemček skonštatoval, ţe o projekte sa dozvedel z TV Markíza, následne
skontaktovali niektorých obyvateľov z Liskovej a na najbliţšom zasadnutí OZ 11. 4.
2011 oboznámili poslancov, aký projekt sa plánuje robiť. Vtedy poslanci prijali
uznesenie, aby sa napísal list na SIŢP, ţe obec nesúhlasí s vydaním povolenia na
projekt.
Odvtedy je obec Lisková prizývaná ako účastník konania. P. Nemček pripravil leták pre
občanov, v ktorom ich o projekte informuje, taktieţ je pripravená petícia. Oslovil
poslancov z mesta Ruţomberok a okolitých obcí, niektorí o projekte vôbec nevedeli.
P. Matajová uviedla, ţe o prácach na projekte boli oboznámení na Environmentálnom
dni prítomní starostovia. Starosta z Liskovej sa na ňom nezúčastnil. V máji sa
uskutočnilo verejné prerokovanie projektu, ktorého sa uţ zúčastnil aj starosta obce
Lisková. V predošlých rokoch bola schválená EJA – kde bol projekt zahrnutý. Pri jej
príprave sa mohli obce vyjadriť. Celkove sa Mondi podieľa na znečistení našej oblasti
1%. Najväčšie znečistenie je z prevádzky automobilov a zo spaľovania tuhých palív.
P. Filo uviedol, ţe proces schvaľovania EJA sa uskutočnil v r. 2008-2009 a riadilo ho
Ministerstvo ţivotného prostredia SR. Za dotknutú oblasť uviedli len mesto, ale okolité
obce neboli zahrnuté ako dotknuté.
P. Šaravský – zástupca Zdruţenia na ochranu ovzdušia Dolný Liptov uviedol, ţe
zdruţenie v procese schvaľovania EJA dávali návrhy, ktoré ale boli MŢP odmietnuté,
taktieţ napriek snahe nebolo zdruţenia prizvané ako účastník konania v procese
schvaľovania projektu. Pri schvaľovaní EJA niektoré obce o tom ani nevedeli.
P. Matajová poďakovala za prijatie a uviedla, ţe oni ako nový manaţment sa budú
snaţiť v budúcnosti dopredu prediskutovať aj so zástupcami okolitých obcí takéto
závaţné témy.
Viac bodov v rôznom nebolo.
Bod č. 6 – Ukončenie
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Liskovej, 16. augusta 2011
Zapisovateľka : Jana Tomková
Overovatelia:

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

Peter Štrbina

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

Jozef Roštek

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

Ing. Jozef Murina
starosta obce
3

