Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej,
ktoré sa uskutočnilo dňa 23. júla 2012 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, Ing. Jozef Mrva,
Mgr. Miroslav Ondrejka, Peter Šrobár, Peter Štrbina, Mgr. Jaroslav Timko,
Ospravedlnení: Peter Chovan, Elena Lukačová,
Hlavný kontrolór - Ing. Ferdinand Piroh
Zapisovateľka - Jana Tomková
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta privítal prítomných a oboznámil ich o plánovanom programe .
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesení
Všeobecne záväzné nariadenie č 1/2012 o niektorých podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania sluţieb na trhových miestach v obci Lisková
6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad
za poskytované sociálne sluţby
7. Dodatok č. 1 k samosprávnemu Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Lisková č.
2/2011 o určení výšky príspevku na úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je Obec Lisková
8. Prevádzkový poriadok detského ihriska pri MŠ
9. Smernica o verejnom obstarávaní
10. Investičná výstavba – Cintorín (oplotenie, prístrešok)
- líniová stavba „Chodník pre peších pri ceste III. triedy“
- rekonštrukcia prestrešenia tribúny na budove Športklubu
11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lisková na 2. polrok 2012
12. Rôzne, diskusia, uznesenie
13. Ukončenie
Hlasovanie:
Prítomní: Miloš Lesák , Veronika Daňová, Miroslav Ondrejka, Peter Šrobár, Peter Štrbina,
Jaroslav Timko
Za : všetci
Bod č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta za zapisovateľku určil p. Tomkovú, za overovateľov zápisnice p. Daňovú a
p. Ondrejku.
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie p. Lesáka a za člena p. Štrbinu a dal
o svojom návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní : Miloš Lesák , Veronika Daňová, Miroslav Ondrejka, Peter Šrobár, Peter Štrbina,
Jaroslav Timko
Za: všetci
Bod č. 4 - Kontrola uznesení
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Kontrolu uznesenia zo dňa 14. 5. a 18. 6. 2012 previedol hlavný kontrolór Piroh, ktorý
skonštatoval, ţe uznesenia boli splnené. Podrobnejšie hovoril o plnení jednotlivých uznesení,
ku ţiadnemu nemal pripomienky.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení:
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej berie na vedomie kontrolu uznesení zo dňa 14. 5. a 18.
6. 2012, ktorú uskutočnil hlavný kontrolór p. Piroh.
Hlasovanie:
Prítomní : Miloš Lesák , Veronika Daňová, Miroslav Ondrejka, Peter Šrobár, Peter Štrbina,
Jaroslav Timko
Za: všetci
Bod č. 5 - Všeobecne záväzné nariadenie č 1/2012 o niektorých podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových miestach v obci Lisková
P. Tomková vysvetlila, ţe v zmysle novely zákona , ktorá nadobudla platnosť tento rok,
musela schváliť trhové miesto, ktoré je v kultúrnom dome a na priestranstve pred kultúrnym
domom, regionálna veterinárna a potravinová správa v Lipt. Mikuláši. Doteraz postačovalo
schválenie obecným zastupiteľstvom. Trhové miesto nám bolo schválené a bolo
zapracované do nového všeobecne záväzného nariadenia o niektorých podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových miestach v obci Lisková. VZN bolo
zaslané na posúdenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Liptovský Mikuláš
(RVPS) a zároveň bolo vyvesené na úradných tabuliach v obci a na webovej stránke obce.
Tieţ bolo zaslané všetkým poslancom a kontrolórovi.
RVPS doporučila v názve odstrániť názov v zátvorke – Trhový poriadok
v §4 je doplniť odsek :
- zabezpečiť označenie výrobkov v štátnom jazyku podľa zákona č. 152/1995 Z.z.
o potravinách
v §4 doplniť posledný odsek :
Príjemca zásielky, produktov ţivočíšneho pôvodu, nespracovanej zeleniny a ovocia v mieste
určenia, je povinný elektronicky najneskôr 24 hodín vopred nahlásiť príslušnej regionálnej
veterinárnej a potravinovej správe príchod zásielky ţivočíšneho pôvodu, nespracovanej
zeleniny a ovocia, miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a jej mnoţstvo.
Pripomienku prehodnotila aj FLPK, ktorú ju doporučila zapracovať do VZN.
P. Tomková vysvetlila, ţe podľa nového zákona, kaţdý predajca zeleniny a ovocia musí 24
hod. dopredu nahlásiť RVPS a nám, ţe príde predávať. Taktieţ obec musí nahlásiť
plánovaný predaj RVPS deň dopredu. Schválené VZN bude vyvesené a po 15 dňoch
nadobudne platnosť, ak nebudú nejaké zásadné pripomienky.
Starosta uviedol, ţe veľmi často chodia pracovníci RVPS na kontroly a predávajúci boli uţ
i pokutovaní, ak nesplnili predpísané náleţitosti. Úplne je zakázaný podomový predaj
a predaj pri cestách.
Prítomní diskutovali o trhovom predaji, k VZN nemali pripomienky.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č 1/2012 o niektorých podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových miestach v obci Lisková so zapracovanou
pripomienkou.
Hlasovanie:
Prítomní : všetci
Za: všetci
Bod č. 6 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o úhradách, spôsobe určenia
a platenia úhrad za poskytované sociálne sluţby
P. Daňová vysvetlila, ţe VZN bolo spracované v zmysle novely zákona o sociálnych
sluţbách a sociálna komisia VZN doporučila schváliť v predloţenej podobe.
VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce.
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P. Tomková prečítala prehľad nákladov obce, ktoré vynaloţila na opatrovateľskú sluţbu v r.
2011. Celkové náklady boli 21 230,57€, počet klientohodín bol 6334, na jednu klientohodinu
boli náklady priemerne, 3,35€. 50% nákladov má hradiť klient, čo predstavuje 1,67€/1 hod.
V súčasnosti sú opatrovaní 3 klienti, jeden nemá dostatočný príjem – takţe dopláca obec,
ďalší dvaja sú opatrovaní na 1 hod. a 8 hod. a budú hradiť plnú sumu. Počet opatrovaných
sa zniţuje, pretoţe pre občanov je výhodnejšie zabezpečiť si opatrovateľský príspevok cez
Úrad práce a sociálnych vecí. V tomto prípade opatrovaný neplatí nič a opatrovateľ dostane
príspevok za opatrovanie.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o úhradách, spôsobe určenia a platenia
úhrad za poskytované sociálne sluţby
Hlasovanie:
Prítomní : Miloš Lesák , Veronika Daňová, Miroslav Ondrejka, Peter Šrobár, Peter Štrbina,
Jaroslav Timko
Za: všetci
Bod č. 7 - Dodatok č. 1 k samosprávnemu Všeobecne záväznému nariadeniu 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 uviedla, ţe na zasadnutí OZ v máji Ing. Galanová predloţila ţiadosť na úpravu
VZN o určení výšky príspevku na úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je Obec Lisková tak, aby sa úhrady realizovali internetbankingom
a poštovou poukáţkou, aby učiteľky nemali pri sebe veľké sumy peňazí. Taktieţ navrhla
upraviť VZN, aby sa nemohlo zneuţívať oslobodenie od platenia úhrad. Niektoré deti
nechodia aj viac mesiacov do MŠ, donesú potvrdenie od lekára a sú oslobodené od úhrad.
Pritom iné deti neboli do MŠ prijaté z dôvodu nedostatku miesta. Taktieţ bola doplnená do
VZN stať, ţe v prípade, ak bude prerušená prevádzka zapríčinená zriaďovateľom alebo
inými závaţnými dôvodmi na viac ako 10 pracovných dní, vráti sa rodičom pomerná časť
príspevku. VZN bolo zverejnené, neprišli nijaké pripomienky.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
schvaľuje Dodatok č. 1 k samosprávnemu Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Lisková
č. 2/2011 o určení výšky príspevku na úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je Obec Lisková
Hlasovanie:
Prítomní : všetci
Za: všetci
Bod č. 8 - Prevádzkový poriadok detského ihriska pri MŠ
P. Ondrejka uviedol, ţe okrem prevádzkového poriadku detského ihriska boli odovzdané
poslancom aj prevádzkové poriadky viacúčelového ihriska a asfaltového ihriska v areáli ZŠ.
Do pôvodných prevádzkový poriadkov boli doplnené body, ktoré sa týkajú hlavne údrţby
a kontroly s presným uvedením zodpovedných osôb a popisom činností.
Viacúčelové ihrisko v areáli základnej školy – je spracovaný a vedený prevádzkový denník,
ktorý je umiestnený v základnej škole. Doplnený je bod 3.4 – správca si určuje právo na
rezerváciu ihriska (týka sa hlavne akcií usporiadaných školou v mimoškolskej dobe, napr.
akcie cez prázdniny). Podľa návodu na pouţitie a údrţbu od spracovateľskej firmy ihriska bol
doplnený bod 3.14 – označenie vhodnej obuvi sporting shoes for srtificial pitch – typ
kopačiek „turfy“. V doplnenom odseku 4.1 – údrţba je dôleţitý najmä bod 2 – vlastník (obec
Lisková) zabezpečí odbornú údrţbu vykonávanú vyškolenou osobou a dopĺňanie piesku.
Tento bod sa týka situácie, keď pri pouţívaní ihriska bude treba nutné obnoviť zapieskovanie
trávového povrchu. Z reálnych skúseností je takáto činnosť nutná v malej frekvencii, rádovo
raz za niekoľko rokov s malým mnoţstvom piesku.
Pre obec dôleţitý bod je odsek 4.2 – kontrola, bod 3, kde poverený pracovník školy (školník)
skontroluje stav povrchu ihriska a drenáţnych rúrok (vyplýva z návodu na údrţbu od
zhotoviteľa). Pri dlhodobejších výdatných daţďoch na povrchu ihriska stojí voda. Bude
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potrebné zistiť, v akom stave sú drenáţne rúrky a prečistiť ich, pretoţe škola na to nemá
fyzické prostriedky ani špecializovanú osobu, keďţe podľa projektovej dokumentácie majú
byť drenáţne rúrky vedené po šírke ihriska pod jeho povrchom v hĺbke cca 90 cm.
Asfaltové ihrisko v areáli základnej školy – z doplnených bodov je pre obec dôleţitý najmä
odsek 4.1 bod 2 – vlastník (obec Lisková) zabezpečí v prípade potreby odbornú údrţbu
asfaltového povrchu a opravu mantinelov. Údrţbu asfaltového povrchu (napr. vyspravenie
jám) môţe robiť len špecializovaná osoba s vybavením. Oprava mantinelov sa môţe robiť
svojpomocne v spolupráci škola – obec.
Viacúčelové detské ihrisko v areáli materskej školy – z doplnených bodov pre obec je zrejmý
odsek 3 – údrţba a kontrola, bod 3.1.1 – obec Lisková prostredníctvom poverenej osoby
zabezpečí kontrolu čistoty areálu (ráno o 7.00) – týka sa problematiky kontroly ihriska po
večernom pouţití verejnosťou. Tieţ v tomto bode odráţka – pravidelné kosenie trávnika 1x
mesačne, prípadne podľa potreby. V odseku 3.2.3 – hlavná kontrola je pre obec nutné
zabezpečiť 1 x ročne odbornú revíziu hracích prvkov podobne ako je základná škola povinná
1 x ročne zabezpečiť odbornú revíziu vybavenia telocvične. Takáto kontrola sa pohybuje
v sume pribliţne 130 eur. Túto poloţku by mala hradiť v tomto prípade obec vo forme
originálnych kompetencií, alebo s ňou počítať pri tvorbe rozpočtu.
P. Mrva sa informoval, na aké športy je viacúčelové ihrisko vhodné.
P. Tomková uviedla, ţe je to uvedené v prevádzkovom poriadku a to: malý futbal, nohejbal,
volejbal, basketbal, hokejbal, volejbal, hádzaná, vybíjaná
P. Mrva doporučil aby sa nehrával hokejbal, pretoţe hokejkami sa umelá tráva veľmi rýchlo
zničí, ten môţu hrávať na asfaltovom ihrisku. Taktieţ sa spýtal, či sa môţu pouţívať
obyčajné lisované kopačky.
P. Lesák doporučil, aby sa schválil prevádzkový poriadok asfaltového ihriska a detského
ihriska. P. starosta nech preverí otázky ohľadom viacúčelového ihriska a prevádzkový
poriadok sa môţe schváliť na najbliţšom zasadnutí OZ po objasnení pripomienok
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
schvaľuje prevádzkový poriadok detského ihriska pri MŠ:
Hlasovanie:
Prítomní : všetci
Za: všetci
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
schvaľuje prevádzkový poriadok asfaltového ihriska v areáli ZŠ.
Hlasovanie:
Prítomní : všetci
Za: všetci
P. Ondrejka dodal, ţe p. Galanová uviedla, ţe v školskom areáli je stará hojdačka a zástavka
pri asfaltovom ihrisku je dobrá ako prístrešok, treba ju však upevniť, dať dlaţbu a skultúrniť.
Starosta odpovedal, ţe na hojdačku uţ nezoţenieme certifikát, preto ju dá odstrániť.
Bod č. 9 – Smernica o verejnom obstarávaní
P. Šrobár uviedol, ţe na základe novely zákona o verejnom obstarávaní Ing. Horvát – osoba
odborne spôsobilá pre verejné obstarávanie - spracoval novú smernicu. Oproti pôvodnej sú
tam len malé odlišnosti. Finančné limity pri zákazkách s nízkymi hodnotami sa nemenia.
P. Ondrejka uviedol, ţe na základe pripomienok pracovníkov v škole a od hasičov doporučil,
aby sa v čl. V ods. 1 zvýšila maximálna suma na 500 €.
P. Galanová a Brestovská
poţiadali predsedu komisie, aby na rokovaní OZ predloţil návrh na zvýšenie spodnej hranice
200 eur pri obstarávaní materiálov a sluţieb, nakoľko vo viacerých prípadoch sa stáva, ţe
nakupujú niekoľko kusov rovnakého výrobku a výsledná suma prekročí stanovenú hranicu, aj
keď jednotková suma je niţšia ako táto hranica. Následne je s tým spojená byrokratická
práca s vypisovaním dokumentov, na ktoré ani nie sú zaškolené. Základná škola
s materskou školou sa vţdy snaţí hospodáriť účelovo bez zbytočného mrhania financiami a
nie je dôvod o tom pochybovať. Zbytočná a zaťaţujúca práca je obzvlášť na konci
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kalendárneho roka, keď majú vyčerpať určité prostriedky a takéto „papierovačky“ stresujú
zamestnancov, ktorí to častokrát nestíhajú robiť, nie je to v náplni ich práce.
P. Lesák, p. Mrva, p. Šrobár neodporučili navršovať túto sumu.
Starosta navrhol, aby sa zvýšilo na 300€ a aby sa v článku V bod 1b vypustilo telefonické
zisťovanie podmienok zabezpečenia predmetu obstarávania. Ďalší problém je, ak je len
jeden predajca na Slovensku.
Starosta dal hlasovať o schválení Smernice o verejnom obstarávaní s pripomienkami ku čl.
V bod 1b a čl. VIII. bod 5 a 6 a k prílohe č. 1 v zmysle priloţenej prílohy podľa návrhu
komisie pre verejné obstarávanie
Hlasovanie:
Prítomní : všetci
Za: Miloš Lesák , Veronika Daňová, Jozef Mrva, Peter Šrobár, Peter Štrbina, Jaroslav Timko
Zdrţal sa: Miroslav Ondrejka
Proti : 0
O ostatných návrhoch sa uţ nehlasovalo.
Bod č. 10 - Investičná výstavba
– Cintorín (oplotenie, prístrešok)
- líniová stavba „Chodník pre peších pri ceste III. triedy“
- rekonštrukcia prestrešenia tribúny na budove Športklubu
– Cintorín (oplotenie, prístrešok)
Starosta uviedol, ţe projekt posudzovala stavebná komisia a následne predloţil projekt
a rozpočet na FLPK . Márnica sa musí zbúrať, silný vietor zvalil strom a popadala aj časť
škridle zo strechy. Márnica sa bude búrať svojpomocne. Odpadová jama na cintoríne sa dá
vyviesť a do tej sa dá odpad z búračky. Povolenie na búracie práce vydal stavebný úrad
v Lúčkach minulý týţdeň, po nadobudnutí právoplatnosti budeme uţ búrať. Nový objekt –
prístrešok - bude o rozmeroch 25m², kde bude mapa cintorína, sakrálny obraz, lavičky.
Ďalej sa bude robiť plot vo vzdialenosti 50 cm od prístrešku, aby tento nezamokal. Taktieţ sa
urobí spevnená plocha pod stojany na bicykle. Plot sa obkope, dá sa fólia, urobia sa diery na
odvetranie, opraví sa kameňmi a zapačekuje sa. Na vrch sa dajú platne. Komisia
doporučila, aby všetko urobila jedna firma, pretoţe verejným obstarávaním na celok sa dá
výraznejšie zníţiť cena.
Starosta uviedol, ţe na odpad sa zakúpia plechové kontajnery a príleţitostne sa môţu dať aj
veľkopriestorové kontajnery.
P. Lesák uviedol, ţe i na FLPK prejednali projekt i jeho financovanie a doporučili to robiť
ako jednu zákazku spolu so všetkými doplnkami.
P. Štrbina sa pýtal, dokedy sa predpokladá, ţe sa práce urobia a doporučil, aby sa urobila aj
príjazdová cesta k domu smútku..
Starosta odpovedal, ţe výber dodávateľa musí ísť cez vestník. Najskôr musí komisia pre
verejné obstarávanie schváliť podmienky, následne sa musí zverejniť vo vestníku pre verejné
obstarávanie a prebehnúť výber dodávateľa a elektronická aukcia.
P. Lesák doporučil, aby sa práce ukončili do sviatku všetkých svätých.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
schvaľuje investičnú akciu v cintoríne: oprava oplotenia a stavba prístrešku so skladom
náradia v cintoríne podľa predloţeného návrhu.
Hlasovanie:
Prítomní : všetci
Za: všetci
- líniová stavba „Chodník pre peších pri ceste III. triedy“
Starosta uviedol, ţe pri jednaniach ohľadom vybudovania chodníka, p. Loviška
z Obvodného úradu Odbor dopravy v Ruţomberku nedal súhlas z dôvodu, ţe odtok vody by
skončil hneď za domami a mohol by spôsobovať zatápanie a podmokanie pozemku pri
vyústení.
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Starosta vyvolal jednanie s pracovníkmi Okresnej správy ciest. Urobili obhliadku na mieste a
prisľúbili, ţe oni vybudujú prirodzenú „garádu“ a v prípade väčších prívalov bude voda
zvedená popod cestu pri mostíku pri smetisku do pola.
Vzhľadom k tomuto problému musel byť dorobený geometrický plán k územnému konaniu,
kde sa zahrnie i úsek aţ po mostík. Bude sa robiť ďalší výkup pozemkov a stavebné
konanie.
P. Lesák sa spýtal, či prebehlo uţ vyvlastňovacie konanie.
Starosta uviedol, ţe po splnení podmienok p. Lovisku, musí prebehnúť územné konanie,
následne sa vykúpia pozemky. Pozemky, ktoré sa nebudú dať vykúpiť, bude vyvlastňovať
Krajský stavebný úrad v Ţiline.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje
začatie konania o umiestnení líniovej stavby “Chodník pre peších pri ceste III. triedy“
v katastrálnom území Lisková na pozemkoch parc.číslo KN-E 7001/501, KN-E 951/503
a KN-E 3400/502.
Hlasovanie:
Prítomní : všetci
Za: všetci
Starosta dal hlasovať o ďalšej časti uznesenia : Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje
majetkoprávne vysporiadanie pozemkov dotknutých vyššie uvedenou stavbou, podľa
Geometrického plánu č. 33019517-39/2012, ktorý vyhotovila Ing. Nina Benčová dňa
7.6.2012, úradne overený dňa 18.6.2012 č. 244/2012 správou katastra v Ruţomberku.
Hlasovanie:
Prítomní : všetci
Za: všetci
Prístrešok nad tribúnou na Športklube
Starosta podrobne uviedol, aké práce sa budú musieť urobiť. Bude potrebné starú lepenku
a plechy odstrániť, vyseká sa poškodený betón, dá sa nová lepenka a plechy, ovakuje sa
a omaľuje.
Financovať sa bude s prostriedkov, ktoré boli ušetrené pri výstavbe strechy na Športklube.
P. Timko uviedol, ţe obec nemá vonkajšie priestory, kde by sa dali konať kultúrne podujatia.
Doporučil prekryť celú tribúnu s tým, ţe by sa dali urobiť z dôvodu statiky oporné stĺpy.
Prenosné pódium by sa rozkladalo na ihrisku.
Starosta uviedol, ţe sklon prístrešku je minimálny a keby sa predĺţil mnoţstvo snehu by ho
mohlo výraznejšie poškodiť. Statik pri zhodnotení doporučil len opravu, predĺţenie pristrešku
neodporučil.
Po rozsiahlej diskusii dal starosta hlasovať o nasledovnom uznesení:Obecné zastupiteľstvo
v Liskovej schvaľuje investičnú akciu: Rekonštrukcia krákorca tribúny Športklubu Lisková.
Hlasovanie:
Prítomní : všetci
Za: všetci
Bod č. 11 - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lisková na 2. polrok
2012
Kontrolór uviedol, ţe plán kontrolnej činnosti bol vyvesený na úradnej tabuli aj na webovej
stránke od 10. 6.2012. Keďţe v júni sa uskutočnilo iba mimoriadne zasadnutie OZ a riadne
zasadnutie sa posunulo, preto sa schvaľuje aţ dnes. Kaţdý poslanec plán dostal e-mailom
i spolu s pozvánkou. P. Lesák doporučil, aby kontrolór robil aj kontrolu postupu zadávania
zákaziek s nízkymi hodnotami.
Starosta dal hlasovať o nasledovných uzneseniach:
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej:
I. schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lisková na obdobie
2.polrok 2012 podľa predloţeného návrhu
Hlasovanie:
Prítomní : všetci
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Za: všetci
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej:
II. 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. 12 - Rôzne, diskusia, uznesenie
A) P. Šrobár navrhol, aby sa na vymáhanie pohľadávok vypracovala vnútorná smernica, aby
obec neprichádzala o financie a aby sa pohľadávky dôsledne a ihneď vymáhali
i prostredníctvom právnika.
P. kontrolór informoval, ţe spôsoby vymáhania pohľadávok sú uvedené v zásadách
hospodárenia.
Starosta informoval, ţe pohľadávky neustále vymáhame. U právnických subjektov sme mali
tri pohľadávky. Jedna firma skrachovala, ale nástupca pohľadávky uhradil. U ďalších dvoch
firiem vymáhame pohľadávky cez právnika. Časť pohľadávok sa uţ vymáha v exekučnom
konaní. Ostatným neplatičom sa posielajú výzvy a upomienky.
B)
Ihriská
P. Ondrejka doporučil, aby sa predĺţil chodník popri telocvični aţ ku viacúčelovému ihrisku
a pred ihrisko aby sa dala rohoţa,lebo sa nosí blato na ihrisko.
Starosta uviedol, ţe zatiaľ sú vyčlenené financie na oplotenie ihriska, ktoré sa oplotí a
uzamkne.
Starosta uviedol, ţe Mondi vyhlásilo výzvu na podávanie projektov na podporu skultúrnenia
prostredia, detských ihrísk a zlepšenie ţivotného prostredia. S p. Tomkovou spracovali
projekt na rekonštrukciu detského ihriska na Ulici pod stráňou, ktorí zaslali na Mondi.
Vizualizáciu ihriska urobil p. Ondrejka. Ihrisko bude slúţiť najmä pre staršiu kategóriu detí,
lebo pre deti do 8 rokov je určené ihrisko pri MŠ. Najmä z dôvodu bezpečnosti (autá a psy)
sa bude riešiť oplotenie a uzamykanie, doplní sa betónový stolnotenisový stôl. Dajú sa
hojdačky pre väčšie deti, ktoré budú mať certifikát. Doplnia sa aj stoly a lavice na sedenie.
Pod hracie prvky sa dajú gumené rohoţe, ktoré sú bezpečnejšie, prepúšťajú vodu a deti sa
nezablatia. Tento projekt sa môţe dopĺňať, plocha rozšíriť, dať ďalšie hracie prvky . Mondi
nám projekt schválilo a prispeje sumou 6 tis. €.
P. Lesák pochválil p. Ondrejku za grafické spracovanie ihriska, ktoré bolo prílohou ţiadosti
o dotáciu na rekonštrukciu detského ihriska. Navrhol, aby rodičia dali návrhy, čo všetko by
chceli mať na detskom ihrisku a tieto návrhy predloţili stavebnej komisii. Uviedol, ţe o tejto
moţnosti oboznámi p. Sarovú.
P. Tomková uviedla, ţe ak budú dávať návrhy, treba aby boli výrobky certifikované. Takţe,
ak by hľadali na internete určité hracie prvky, zároveň, aby uviedli aj ceny, aby stavebná
komisia mohla predloţiť poslancom i finančný rozpočet.
C. Ţiadosť Ing. Cyrila Fogaša
P. Tomková prečítala ţiadosť p. Fogaša, ktorý ţiada o súhlas na obstaranie zmeny
a doplnku územného plánu obce Lisková pre funkčnú plochu výrobných a dopravných
zariadení (hangáru) pri letisku na pozemkoch, ktoré vlastní. Všetky náklady spojené so
spracovaním a obstaraním dokumentácie uhradí on.
Starosta uviedol, ţe p. Fogaš prišiel s p. Konfálom a predstavili svoje zámery. Urobiť dodatok
je dlhodobá záleţitosť, ktorá bude trvať minimálne 1 rok. Pri tejto príleţitosti by bolo dobré,
keby sme aj my zváţili, či pre naše potreby nie je potrebné niečo do dodatku zakomponovať.
Keby sa urobila cesta do Martinčeka, deti by mohli chodiť do našej školy.
P. Lesák navrhol, aby sa urobilo verejné zasadnutie spolu s Ing. Benčom, kde by bol
predstavený poslancom a iným záujemcom územný plán a dodatok č. 1. Doporučil
vybudovať cyklotrasy. Prípadne zistiť, kto robil komplexné návrhy a oboznámiť sa s ich
návrhmi.
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P. Šrobár doporučil pozvať aj architektov, najlepší by bol urbanista (navrhol arch. Goča,
Jurča, Abonyho).
P. Lesák navrhol, aby architekti predloţili svoje nápady v nadväznosti na plány z okolia
a moţností z Európskej únie.
Kontrolór uviedol, ţe sú poţiadavky na rozšírenie rekreačnej zóny v liskovskej hore.
P. Ondrejka navrhol vybudovať rekreačnú zónu pri Váhu oproti Športklubu, osobne spracoval
nejaké návrhy.
Uznesenie nebolo prijaté, starosta bude s p. Fogašom ešte rokovať.
D) Odpredaj rúr
P. Majstrák poţiadal o odpredaj jednej rúry s priemerom 60 cm.
Starosta obce Vasiľov poţiadal o odkúpenie 12 betónových rúr na odstránenie dôvodov, pre
ktoré ich obec bola v júli 2012 zaplavená.
Starosta uviedol, ţe rúry s priemerom 60 cm sú dve a môţu sa vyuţiť pri výstavbe
chodníka. Veľké rúry sa môţu vyuţiť len na výmenu rúry menšieho priemeru pri
Mäsokombináte PD, kde je problém pri prietoku vody pri väčších daţďoch. Jedna rúra uţ
bola odcudzená.
P. Ondrejka doporučil predať. P. Mrva doporučil rúry obci Vasiľov darovať.
Starosta uviedol, ţe bolo viac ústnych ţiadostí od občanov i od Okresnej správy ciest (OSC).
OSC by nám niečo zaasfaltovali a my im dáme rúry. P. Lesák navrhol, aby sme ich dali OSC
a oni by nám vyspravili asfaltové ihrisko a ostatné rúry darovať Vasiľovu.
Poslanci doporučili starostovi jednať s OSC a poslancov informovať o výsledku jednania.
E) Ţiadosť poľovníckeho zdruţenia Likava Choč na prenájom poľovných pozemkov
Ţiadosť prečítala p. Tomková
Starosta jednal osobne s p. Kerdíkom a doporučil, aby sa p. Kerdík zúčastnil na zasadnutí
FLPK, kde by osobne vysvetlil o čo sa jedná.
P. Lesák uviedol, ţe je viac poľovných zdruţení, či nebude zasiahnuté do ich práv.
Starosta uviedol, ţe sú štyri poľovné zdruţenia. Doporučil, aby poslanci oslovili aj členov
v ostatných zdruţaniach.
Kontrolór ţiadal, aby predloţili zmluvy, ktoré platia teraz.
Uznesenie nebolo prijaté.
F) Starosta poţiadal p. Timku – predsedu Mediálnej komisie, aby sa urýchlila realizácia novej
webovej stránky našej obce. Chce, aby bola účelná, aby bol zjednodušený prístup na
stránku školy cez stránku Obce Lisková, aby bola stránka v čo najväčšej miere obsluhovaná
pracovníkmi úradu (redakčný systém), aby bola dostatočne veľká kapacita a pod.
P. Timko uviedol, ţe hľadajú firmu, ktorá by vytvorila stránku, ktorá bude spĺňať všetky
zákonné podmienky, preklopia pôvodnú stránku a zaškolia personál.
G) P. Mrva iniciovať stretnutie so zástupcami jednotlivých klubov ohľadom navýšenia
rozpočtu na šport. Ďalej sa spýtal, kto bude niesť následky za úplnú likvidáciu rýb v našom
potoku v dôsledku vypustenia močovky z druţstva z Martinčeka a taktieţ vo Váhu bola
znečistená voda v šírke 3m.
Starosta vysvetlil, ţe v deň, keď bola väčšia intenzita zráţok na druţstve v Martinčeku sa
hnojisko zosunulo smerom ku potoku. Bol v Ruţomberku, keď ho volali členovia rybárskeho
zväzu. Stretli sa pri potoku, ihneď volali na Krajskú inšpekciu ţivotného prostredia do Ţiliny dve pracovníčky prišli v ten istý deň. Odobrali vzorky zo potoka aj v mieste prítoku do Váhu.
Bol privolaný zástupca druţstva Martinček-Likavka, zástupca Polície z Ruţomberka, urobil
sa zápis a je to uţ v kompetencii Inšpektorátu ţivotného prostredia. Kontaktoval aj zástupcu
Povodia Váhu ako správcu toku. Druţstvu dali opatrenia na úpravu havarijného stavu.
Riedky hnoj rozhrnuli po bokoch a zaorávali .
S p. Čiliakom (pracovník Obvodného úradu ţivotného prostredia v Ruţomberku, odbor
štátnej vodnej správy) hovoril o jestvujúcom stave. P. Čiliak uviedol, ţe oni kompetencie uţ
nemajú. Dali druţstvu zákaz vyváţať hnoj do priestoru hnojiska pri kríţi, musia ho vyváţať na
iné miesto. V spolupráci s Povodím Váhu sa vyčistila voda v jarku od nánosu a uhynutých
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rýb, aby to nekvasilo a nezarastalo, lebo prietok v jarku je veľmi malý. Momentálne sa ešte
stále do vody hnojnica dostáva. Predbeţné priame škody boli vyčíslené na 4 000 €.
P. Roštek spísal petíciu, ktorú podpísali aj viacerí občania z Liskovej a predloţil petíciu na
obecný úrad. Petíciu sme postúpili ďalej na Obvodný úrad ţivotného prostredia
v Ruţomberku. Hlavný kontrolór skonštatoval, ţe kým pršalo - nemohli robiť, ale prišiel
i dobrý čas a nerobili nič.
Starosta uviedol k financovaniu športu, ţe náklady na rozhodcov a delegátov sa výrazne
zvýšili. Taktieţ sa prihlásilo viac chlapcov do muţstva ţiakov. Nájom sa však na základe
výberového konania zníţil. V minulosti dali občas nejaké financie aj Mondi SCP na podporu
športu, čo uţ teraz nechcú. Taktieţ ostala rezerva skoro 10 tis. € z predošlých rokov. Oslovili
sme sponzorov, ale financie aj tak nepostačujú.
Hlavný kontrolór uviedol, ţe chýba aspoň 10 tis. €. Na šport treba aspoň 34 tis. €. Zvýšili sa
náklady na dopravu. P. Horvátová predpokladá, ţe bude chýbať 8000 €. Ak obec nezvýši
dotáciu, nebudeme sa môcť zúčastniť na všetkých súťaţiach.
P. Timko doporučil zakúpiť stany aj drevené pódium, ktoré sme mali zapoţičané na akciu
Lisková sa zabáva.
Viac príspevkov do diskusie nebolo.
Bod č. 13 - Ukončenie
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Liskovej, 23. júla 2012
Zapisovateľka : Jana Tomková

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

Overovatelia: Veronika Daňová

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

Mgr. Miroslav Ondrejka

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

Ing. Jozef Murina
starosta obce
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