Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej,
ktoré sa uskutočnilo dňa 5. septembra 2011 o 16.30 hod.
na Obecnom úrade v Liskovej
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Starosta obce - Ing. Jozef Murina
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Liskovej
Prítomní: Veronika Daňová, Peter Chovan, Ing. Jozef Mrva, Mgr. Miroslav Ondrejka,
Jozef Roštek, Mgr. Jaroslav Timko
Ospravedlnení: Ing. Miloš Lesák – zástupca starostu, Peter Šrobár, Peter Štrbina
Hlavný kontrolór - Ing. Ferdinand Piroh
Zapisovateľka - Jana Tomková
Hostia: Mgr. Peter Kulich - riaditeľ ZŠ s MŠ
P. Jarmila Barteková –účtovníčka OÚ
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.
Plnenie Rozpočtu obce Lisková za 1. polrok 2011
6.
Oblasť školstva
7.
Zásady hospodárenia s majetkom obce Lisková
8.
Verejné obstarávanie – schválenie dodávateľa na stavbu:
Lisková – IBV Vyšné Záhumnie, miestna komunikácia – zemné práce
9.
Zmluva o nájme č. 4/25/2011 s Obecným urbariátom o nájme pozemku
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. Ondrejku
a p. Timku.
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol do návrhovej komisie za predsedu p. Chovana a za člena p. Rošteka
a dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod č. 4 – Kontrola uznesení
Uznesenia z riadneho zasadnutia zastupiteľstva OZ zo dňa 27.6. a z mimoriadnych
zasadnutí OZ zo dňa 28.7. a 16.8. 2011 vyhodnotil hlavný kontrolór p. Piroh.
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Bliţšie informoval o uznesení č.82 ohľadom odpredaja pozemkov z dôvodu rozvoja
letiska. Starosta rokoval s p. Fogašom o cene pozemku, dohodli sa, zmluva o budúcej
zmluve je však zatiaľ nepodpísaná, lebo p. Fogaš je v zahraničí.
K uzneseniu 83 kontrolór uviedol, ţe odpredaj sa neuskutočnil na základe nového
uznesenia 107, ktorým poslanci pozastavili odpredaj pozemkov pod chaty.
Ostatné uznesenia sa plnia, alebo boli splnené.
P. Chovan uviedol, ţe na základe uznesenia OZ stavebná komisia zasadala
a prejednávala aj moţnosti opravy fasády obecného úradu. Členovia komisie navrhli,
aby sa oprava fasády urobila tak, aby bola z dlhodobého hľadiska čo najtrvácnejšia.
Navrhli, aby sa odpadajúca omietka očistila, zasekala, osieťkovala a natiahla sa nová
stierka. Treba opraviť aj drevenú konštrukciu od dvora. Schválená suma vo výške
2000,-€ však nebude postačovať. Spracuje predbeţný rozpočet a predloţí ho na
ďalšom zasadnutí OZ . K uzneseniu 73 – oplotenie viacúčelového ihriska v školskom
areáli uviedol, ţe komisia doporučila, aby sa na chodník ku ihrisku pouţila dlaţba
vybratá z chodníka pri kultúrnom dome, ktorej je asi 60 m2, chýbajúcu dlaţbu doplniť,
dokúpiť obrubníky a chodník urobiť uţ od chodníka, ktorý ide ku škole. Stavbu riešiť
v rámci vzájomnej spolupráce medzi ZŠ, OŠK Lisková a dobrovoľníkmi.
Starosta dal hlasovať o tom, ţe poslanci zobrali kontrolu uznesení na vedomie.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod č. 5 - Plnenie Rozpočtu obce Lisková za 1. polrok 2011
P. Barteková uviedla, ţe plnenie rozpočtu podrobne prejednali na finančnej komisii
poloţku po poloţke v príjmovej aj výdajovej forme, komisia nemala pripomienky.
Materiály boli doručené e-mailom i listom kaţdému poslancovi. Poţiadala poslancov,
aby sa spýtali na akúkoľvek poloţku, pokiaľ majú nejaké nejasnosti.
Hlavný kontrolór uviedol, ţe nemá ţiadne pripomienky.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: “Obecné zastupiteľstvo v Liskovej berie
na vedomie plnenie Rozpočtu obce Lisková za 1. polrok 2011.“
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod č. 6 – Oblasť školstva
Starosta uviedol, ţe začína škola, preto jeden bod zasadnutia bude venovaný len
oblasti školstva. Poţiadal riaditeľa ZŠ s MŠ p. Kulicha, aby informoval o situácii
v školstve v našej obci. P. riaditeľ uviedol, ţe uţ začala pracovať základná škola,
školská jedáleň a materská škola (MŠ). V priebehu prázdnin sa uskutočnila
rekonštrukcia budovy materskej školy takým spôsobom, ako sa hovorilo uţ na
predchádzajúcich zastupiteľstvách. Teraz je celková kapacita MŠ 72 detí, ktoré sú
umiestnené v štyroch triedach. Základnú školu navštevuje 155 detí, z toho okolo 10 detí
nie je z Liskovej, ale ich rodičov oslovilo napr. aj to, ţe anglický jazyk sa vyučuje od
prvej triedy, aj keď 2 roky formou krúţku. Pedagogický zbor ZŠ sa nezmenil. Do MŠ
bola prijatá nová učiteľka na 4 hodiny. Deti v MŠ môţu navštevovať krúţok angličtiny,
tanečný a výtvarný. Teraz je poţiadavka, aby vznikol v MŠ aj krúţok náboţenskej
výchovy. Na rodičovskom zdruţení, ktoré sa v MŠ uskutoční tento týţdeň, sa rodičia
vyjadria, o ktoré krúţky majú ich deti záujem a podľa toho sa otvorí alebo neotvorí
krúţok náboţenskej výchovy. Ak by sa otvoril, bude potrebné z kapacitných dôvodov
jeden z doterajších krúţkov zrušiť.
P. riaditeľ informoval poslancov o rekonštrukcii materskej školy. Poďakoval poslancom
za schválenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu. Taktieţ poďakoval starostovi,
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za úsilie, ktoré vynaloţil, aby sa práce uskutočnili počas prázdnin. Poďakoval i ďalším
pracovníkom obecného úradu, ZŠ, MŠ, ktorí pracovali na rekonštrukcii, prípadne pri
upratovaní. Vyzdvihol aj prácu rodičov, ktorí tieţ prišli pomôcť. Uviedol, ţe zástupkyňa
pre MŠ p. Brestovská vozila vlastným autom materiál, pracovala aj vo svojom voľnom
čase. Navrhol, aby jej bola vyplatená odmena vo výške 350,-€ a upratovačkám p.
Prílepkovej a p. Hlivovej odmena vo výške 160,- €. Poţiadal, aby poslanci navýšili
rozpočet, pretoţe na tieto odmeny nie sú v schválenom rozpočte voľné prostriedky.
Starosta uviedol, ţe pri rekonštrukcie MŠ sa urobili nasledovné práce: niektoré priečky
sa vybúrali, všetky staré okná na budove materskej školy sa vymenili za nové, urobili sa
nové elektrické rozvody, rozvody na internet, osadili sa 2 ohrievače na teplú vodu,
urobili sa nové rozvody teplej a studenej vody, kde bolo potrebné - dali sa nové
obkladačky, opravili sa tieţ i niektoré rozvody kanalizácie. Taktieţ sa inštalovali nové
svietidlá, zásuvky, vypínače, urobilo sa aj núdzové osvetlenie. Všetky miestnosti sa
vymaľovali. Náklady na okná boli - 7290,-€, elektroinštalačné a vodárenské práce 16 190,-€, náklady na murárske, maliarske a iné práce 3000,-€. Veľa financií sa
ušetrilo, pretoţe všetky práce, ktoré mohli - urobili pracovníci obce. V tomto roku bude
treba ešte opraviť strechu materskej školy – plechy, vetráky, ryne.
Okrem financií vo výške 26 480,-€ určených na rekonštrukciu, obec musí vyčleniť
financie na mzdu učiteľky MŠ na 4 mesiace v r. 2011. V poslednom rozpočtovom
opatrení sa navýšili financie na prevádzku MŠ vo výške 4391,-€. Zvýšil sa aj príspevok
rodiča, takţe sa zvýšia vlastné príjmy MŠ a tu treba hľadať aj financie na odmeny, ale
toto je v kompetencii riaditeľa školy.
Budeme sledovať finančný tok a niekedy
v novembri financovanie môţeme znova prehodnotiť. Starosta uviedol, ţe zajtra má
prísť kontrola z hygieny, ktorá má odsúhlasiť opravy urobené v MŠ, prevádzkové
poriadky a pod. Ak hygiena všetko odsúhlasí, MŠ bude môcť navštevovať 72 detí. Na
tento počet však dostaneme financie len od januára 2012.
Starosta sa spýtal riaditeľa, ako je to so školským klubom, na ktorý tieţ obec dlhodobo
dopláca.
Riaditeľ uviedol, ţe zatiaľ sa do šk. klubu prihlásilo hneď v prvý deň 15 prvákov
a predpokladá, ţe sa prihlási ešte minimálne 10 detí. Kapacita klubu je 25 detí.
Hlavný kontrolár upozornil, ţe obec má stále niţšie príjmy z daní z príjmu fyzických
osôb (DPFO) a rezervný fond sa môţe vyuţiť len na kapitálové výdavky. Príjmy DPFO
by mali byť mesačne 40 tis. €, ale v posledných mesiacoch chodí len od 13-25 tis. €.
Upozornil, ţe čerpanie reţijných nákladov je v MŠ i ŠJ vysoké, treba byť opatrní, lebo
nevieme, či sa príjmy naplnia. Obec šetrí, kde môţe, ale keď nebude mať, nebude mať
z čoho dať.
Riaditeľ uviedol, ţe Mondi SCP vypísalo environmentálny projekt, do ktorého sa
prihlásila ZŠ aj MŠ. Projekt MŠ, ktorý spracovala p. Brestovská bol podporený sumou
800,- € a projekt ZŠ - „Školský park s náučným chodníkom“ má celkovú hodnotu 3000,€, Mondi prisľúbilo 2000,-€, 500,-€ bude spolufinancovať škola a zvyšok oslovil
sponzorov.
P. Ondrejka predseda Školskej komisie poţiadal, aby obec schválila spolufinancovanie
projektu vo výške 500,-€.
Starosta dal hlasovať o schválení príspevku 500€ na projekt „Školský park s náučným
chodníkom“.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: Chovan, Roštek, Ondrejka
Proti:0
Zdrţal sa: Daňová, Mrva, Timko
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej príspevok neschválilo.
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P. Timko uviedol, ţe osobne hlasoval takto preto, ţe do školy uţ išlo z obecného
rozpočtu v tomto roku dosť financií a v rozpočte projektu sa s financiami obce nepočíta.
Čiţe projekt je moţné zrealizovať aj bez príspevku obce. Ak by sa však po zrealizovaní
projektu ukázalo, ţe sú potrebné ďalšie financie, nevidí problém v tom, aby sa
o podpore znova diskutovalo. Ktokoľvek má nejaký návrh, môţe ho osloviť telefonicky,
e-mailom i osobne - vţdy je ochotný spoločne ho prediskutovať i dopredu.
P. riaditeľ ďalej uviedol, ţe rokuje o spolupráci so Súkromným školským strediskom
záujmovej činnosti BoardClub so sídlom vo Valči (okres Martin). Spolumajiteľom je
strieborný olympijský medailista v snowboardcrosse p. Radoslav Ţídek.
Na základe pozvania riaditeľa školy prišiel otvoriť P. Ţídek školský rok v našej škole.
P. riaditeľ taktieţ rokuje o spolupráci so Súkromným školským strediskom záujmovej
činnosti so sídlom v Liptovskej Štiavnici. Zmluvy budú na jednorázové akcie – napr.
chem. olympiáda, výlet do Turíka a bude moţné financovať napr. učebné pomôcky,
nákup lyţí atď.
P. riaditeľ informoval, ţe detské ihrisko pri MŠ vyuţíva aj verejnosť. Uţ je však
odtrhnutá jedna tyč, lano. Školník sa nemôţe o to starať. Poslanci by mali schváliť
prevádzkový poriadok, ktorý by upravoval prevádzku ihriska.
Ďalej p. riaditeľ uviedol, ţe spoločne so starostom pôjdu na zasadnutie OZ v Turíku, aby
deti z Turíka mohli navštevovať ZŠ v Liskovej a aby im mohli byť preplácané cestovné
náklady. V Turíku je 39 detí, z toho 33 školopovinných.
Riaditeľ hovoril, ţe na Školskej rade mala pripomienky p. Viharová ku stravovaniu
cudzích stravníkov v školskej jedálni.
P. Roštek informoval, ţe našu školu treba viac propagovať, napr. aj na webovej stránke.
Uviedol, ţe na zasadnutí školskej rady navrhli, aby sa školský areál uzavrel po odchode
poslednej učiteľky.
P. Ondrejka uviedol, ţe naša základná škola má veľmi dobre vedenú webovú stránku,
jednu z najlepších v okrese. Robí ju p. učiteľka Ing. Murinová. Taktieţ informoval
prítomných, ţe dňa 30. septembra 2011 školská komisia pri OZ v Liskovej organizuje
Cyklistický pretek pre deti MŠ, ZŠ, dorast aj dospelých, ktorý sa bude konať v Liskovej
najmä v priestoroch pri obecnom úrade a základnej škole. Na podujatí vystúpi aj majster
sveta v cyklotriale Ján Šidlík, ktorý predvedie svoje umenie s bicyklom.
Nakoľko toto podujatie bolo plánované uţ v jarnom období 2011, ale práve kvôli účasti
Jána Šidlíka sa koná aţ v uvedený dátum, nie je táto akcia zahrnutá v zozname
podporených akcií pre rok 2011. Podujatie nie je vysoko finančne nákladné, rozpočet je
hradený čiastočne zo súkromných zdrojov, čiastočne sponzormi a počíta sa aj
s dobrovoľnou prácou. Napriek tomu bude potrebné, aby aj obec prispela určitou
finančnou čiastkou na nákup cien.
K jednotlivým témam opakovane diskutoval starosta, všetci poslanci, hlavný kontrolór
i p. Tomková.
P. riaditeľ Kulich poďakoval prítomným za pozornosť a zo zasadnutia odišiel.
Bod č. 7 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Lisková
P. Tomková uviedla, ţe uznesením OZ č. 106 bolo uloţené FLPK a jej prepracovať
zásady hospodárenia s majetkom obce Lisková. Uviedla, ţe v zásadách boli úpravy
najmä ohľadom zosúladenia súm v zmysle nových zásad o verejnom obstarávaní,
úpravy boli aj v § ohľadom dočasného uţívania majetku obce a priameho predaja. Po
spracovaní zaslala návrh predsedovi FLPK p. Lesákovi, hlavnému kontrolórovi
i ostatným poslancom. Komisia mala urobiť úpravy ohľadom predaja alebo prenájmu
pozemkov pod chaty a určiť či novelizácia bude robená formou doplnku.
Hlavný kontrolór uviedol, ţe na zasadnutí komisie sa členovia zhodli, ţe úpravy
ohľadom chát sa nebudú v zásadách robiť, ale ţiadosti jednotlivých chatárov budú
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schvaľované uznesením. K zásadám komisia nemala ďalšie pripomienky, doporučila,
aby sa schválili ako nové zásady, nie doplnkom. Treba v tomto zmysle urobiť
v zásadách potrebné úpravy.
Starosta uviedol, ţe mal pred troma týţdňami rokovanie s p. Fogašom ohľadom
odpredaja pozemkov pri letisku. P. Fogaš dodnes zmluvu nezaslal. Dohodli sa na cene
8,50 € m². P. Fogaš zabezpečí na vlastné náklady dodatok k Územnému plánu obce
Lisková tak, aby na odpredávaných parcelách bolo moţné zabezpečiť a realizovať
stavby súvisiace s rozvojom letiska.
Ţiadosť pani Demkovej sa bude riešiť prenájmom pozemku pod chatu.
Znalecký posudok na pozemok p. Lauku, na ktorom má postavený rodinný dom, bude
urobený do konca týţdňa.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
schvaľuje Zásady hospodárenia s majetkom obce Lisková podľa predloţeného návrhu.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod č. 8 - Verejné obstarávanie – schválenie dodávateľa na stavbu: Lisková –
IBV Vyšné Záhumnie, miestna komunikácia – zemné práce
P. Tomková uviedla, ţe výzva na horeuvedenú stavbu bola zverejnená na webovej
stránke obce aj na všetkých úradných tabuliach. Oficiálne sme oslovili 3 záujemcov, ale
informovali sme i ďalších podnikateľov. Prihlásil sa však len jeden, ktorý mal všetky
náleţitosti v poriadku. Podmienky výzvy boli dosť prísne. Bola uskutočnená
i elektronická aukcia. Je pripravený návrh zmluvy. Čiastka je oproti predpokladanému
rozpočtu výrazne niţšia.
Člen komisie pre verejné obstarávania p. Chovan uviedol, ţe v letnom období majú
firmy uţ naplánované práce. Ale úspora bola teraz i pri všetkých predošlých výberových
konaniach.
Hlavný kontrolór sa spýtal, či nebudú dodatky k zmluve.
Starosta uviedol, ţe pri tejto zákazke nepredpokladáme, ţe by vznikli také práce, ktoré
by sa museli riešiť dodatkom. Pri budovaní plynovodu na IBV Vyšné Záhumnie firma,
uviedla, ţe pokiaľ sa bude pripájať plyn bez odstávky, čo vo výzve nebolo uvedené,
musí to urobiť špecializovaná firma a bude to stáť 10 tis. € . Starosta uviedol, ţe
osobne jednal s rôznymi odborníkmi na plynofikáciu, bol dvakrát na plynárňach v Ţiline
a nakoniec prišli k výrazne lacnejšej variante. Obec osloví obyvateľov na Ulici pod
Chočom a na základe ich súhlasu bude odstávka plynu, aby firma mohla pripojiť nové
potrubie na jestvujúce. Následne prídu pracovníci s plynární skontrolovať spotrebiče
v kaţdom dome. Tieto kontroly zaplatí obec, ale vyhneme sa ţiadanému dodatku.
Celkové náklady takto budú výrazne niţšie.
Práce na plynovode začnú v pondelok. Pred zásypom určitého úseku plynovodu príde
urobiť kontrolu pracovník, ktorého určil plynárenský podnik a aţ po jeho odsúhlasení sa
môţe plynovod zasypať.
P. Ondrejka sa spýtal, či cesta bude hradená z financií z povodní.
Starosta uviedol, ţe 10 tis. € budú peniaze určené na odstraňovanie následkov povodní,
ostatné z rozpočtu obce.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej na
základe verejného obstarávania, elektronickej aukcie a doporučenia Komisie pre
verejné obstarávanie za dodávateľa stavby :„Lisková – IBV Vyšné Záhumnie, miestna
komunikácia – zemné práce a zabudovanie spodnej vrstvy cesty“ firmu STAVASTA,
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s.r.o. Banská Štavnica a doporučuje starostovi podpísať zmluvu o dielo. Hodnota diela
s DPH je 22 125,29 €.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod č. 9 - Zmluva o nájme č. 4/25/2011 s Obecným urbariátom o nájme pozemku
Starosta uviedol, ţe návrh zmluvy dostali všetci poslanci. Zmluva o nájme sa musí
doloţiť k ţiadostiam o povolenia na vybudovanie kríţovej cesty na Kalvárii z Liskovej
do Martinčeka.. Doterajšia kríţová cesta sa skrášli a skultúrni. Je vyuţívaná na
duchovné ciele, ale je aj obľúbeným miestom občanov na vychádzky. Od mája 2011
vybavuje povolenie na osadenie kríţov. Bola to náročná práca, lebo k stavebnému
povoleniu boli potrebné súhlasy od Správy jaskýň, Obvodného úradu ţivotného
prostredia, Krajského úradu ţivotného prostredia v Ţiline a ešte veľa ďalších. Kríţová
cesta sa buduje vďaka sponzorom: p. Jurajovi Pirohovi, p. Pudišovi, firme CIPI,
p. Švárnemu, p. Bančejovi, ale aj niektorým obyvateľom Liskovej, ktorí sú ochotní
priloţiť ruku k dielu. Starosta i p. Roštek rokovali s p. Horárikom a výborom obecného
urbariátu, nakoniec sa dohodli na sume celkového nájmu 1,-€.
Poslanci nemali ţiadne dotazy a pripomienky, preto dal starosta hlasovať
o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
schvaľuje Zmluvu
č. 4/25/2011 s Obecným urbariátom o nájme pozemku podľa predloţeného návrhu a
doporučuje starostovi obce, aby ju podpísal.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
P. Roštek poďakoval starostovi za prácu pri vybavovaní stavebného povolenia na
kríţovú cestu. Uviedol, ţe nejaké finančné náklady bude znášať aj obec, ale tie nebudú
vysoké.
Bod č. 10 – Rôzne, diskusia, uznesenie
P Roštek uviedol, ţe v zápisnici Stavebnej komisii chýba priorita, ktorú si určil starosta
i poslanci a to vybudovanie chodníka. Taktieţ uviedol, ţe stavebná komisia mala riešiť
rekonštrukciu strechy na Športklube a nie FLPK, ktorá nie je v tomto smere
kompetentná.
Starosta odpovedal, ţe chodník je stále priorita a prebiehajú práce na vyriešení
vlastníckych vzťahov. Chodník sa začne stavať, aţ keď budú pozemky vo vlastníctve
obce. K rekonštrukcii strechy uviedol, ţe FLPK riešila len finančné moţnosti obce
ohľadom rekonštrukcie. O spôsobe rekonštrukcie rozhodlo aţ obecné zastupiteľstvo,
pretoţe z časového hľadiska sme nemohli dodrţať zauţívané postupy. Pokiaľ by sa
opravoval plech na rovnej streche, bolo to moţné urobiť ihneď ako havarijný stav. Lenţe
by bolo potrebné opraviť aj drevený krov atď.
Na vybudovanie iného typu strechy je uţ potrebné stavebné povolenie, podkladom je
stavebný projekt pre realizáciu stavby a výber dodávateľa sa musí urobiť cez vestník
verejného obstarávania .
P. Chovan uviedol, ţe sa mu nepáči investícia do Športklubu vo výške 4.5 milióna Sk
(150 tis.€) bez vízie vyuţitia. Stavebná komisia rieši banálne veci – oplotenie a pod.
ale v takejto závaţnej veci ju obišli. Je dôleţitejšie riešiť, kde bude ordinovať lekár,
treba skôr hovoriť o odkúpení kultúry a následne o jej vyuţití.
Diskutoval p. Mrva, p. Ondrejka
P. Timko uviedol, ţe strecha na Športklube bol havarijný stav, takţe sa reálne nemohla
pripraviť ţiadna vízia. Oprava strechy by riešila situáciu na 3-5 rokov, ale schválená
manzardová strecha rieši situáciu na 20-30 rokov.
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P. Daňová vysvetlila, ţe poslanci boli podrobne oboznámení na zasadnutí obecného
zastupiteľstva o výhodách jednotlivých druhov striech a rozhodli sa podľa svojho
najlepšieho vedomia.
P. Ondrejka doporučil, aby sa v budúcnosti pri takýchto investíciách vyuţili konferenčné
hovory, aby sa mohli vyjadriť aj neprítomní poslanci. Poţiadal, aby sa zvýšila frekvencia
vývozu umelých fliaš, prípadne doplniť počet nádob.
Starosta odpovedal, ţe vývoz separovaných odpadov sa uskutočňuje 1 x za dva týţdne,
čo nepostačuje. Obec je v Zdruţení obcí separovaného zberu a v rámci tohto zdruţenia
aj vzhľadom na počet obyvateľov máme veľmi poddimenzované mnoţstvo nádob.
Starosta uţ inicioval správnu radu, aby sa zmenil stav v tomto zdruţení. Poţiadal o 10
nádob a pokiaľ nám ich nedodajú, ţiadal o častejšie vývozy. Za preplnené nádoby však
môţu aj naši občania, ktorí fľaše hádţu do nádob nestlačené.
P. Mrva a p. Chovan doporučili pripevniť na kontajner prístroj na stlačenie fliaš.
P. Timko sa informoval, či sa nedajú vyuţiť nádoby, ktoré sú uloţené v katolíckej škole.
Starosta odpovedal, ţe tieto nádoby boli vyuţité v období, keď separovaný odpad
likvidoval Agropodnik Bešeňová. Terajší likvidátor ich nevie vyuţiť. Ponúkli sme ich aj
na predaj, zatiaľ sme odberateľa nenašli.
P. Roštek kritizoval občanov, ktorí sypú do jamy na cintoríne všetky druhy odpadov.
P. Ondrejka sa spýtal, ţe či bude sankcionovaný dodávateľ, za to ţe meškal s dodávkou
okien na MŠ? Starosta odpovedal, ţe sankcie budú vypočítané v zmysle podpísanej
zmluvy.
P. Ondrejka oboznámil prítomných, ţe p. Praţenicová – zástupca MO ČK v Liskovej
pozýva občanov na kurz 1 pomoci, ktorý sa uskutoční v sobotu a bude stáť jednotlivca
3€. Poţiadal starostu, aby bol zverejnený oznam.
P. Roštek uviedol, ţe oproti obecnému úradu bol vysadený ţivý plot, aby zakryl
neporiadok, ktorý tam je. Plot niekto vytrhal. Navrhol, aby sa tam osadili stĺpiky
a natiahol rákos.
P. Ondrejka, p. Timko, p. Chovan, p. Roštek a p. Mrva diskutovali o spolupráci medzi
poslancami, ktorí sú zvolení za stranu a nezávislými kandidátmi.
P. Mrva nakoniec uviedol :“Kaţdý je svojprávny človek a ja zastupujem sám seba.
Pracujme tak, aby sme všetci po 4 rokoch mohli povedať, ţe sme pre rozvoj dediny
niečo urobili.
P. Tomková informovala poslancov, ţe niekedy v minulosti boli v obci vytvorené menšie
obvody podľa čísla domov. Kaţdý obvod mal na starosti jeden poslanec. Rozpis bol
zverejnený na vývesných tabuliach a kaţdý obyvateľ sa adresne obracal na „svojho
poslanca“. Samozrejme obyvatelia mohli osloviť aj ktoréhokoľvek iného poslanca.
Viac bodov v rôznom nebolo.
Bod č. 11– Ukončenie
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Liskovej, 5. septembra 2011
Zapisovateľka : Jana Tomková

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

Overovatelia:

Mgr. Miroslav Ondrejka

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

Mgr. Jaroslav Timko

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

Ing. Jozef Murina
starosta obce
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