Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej,
ktoré sa uskutočnilo dňa 9. septembra 2013 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, Peter Chovan, Peter
Šrobár, Peter Štrbina, Elena Lukačová, Ing. Jozef Mrva, Mgr. Miroslav Ondrejka,
Neprítomný: Peter Kuboško
Hlavný kontrolór - Ing. Ferdinand Piroh
Zapisovateľka - Jana Tomková
Pozvaná: Jarmila Barteková - účtovníčka
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta prečítal program a uviedol, že v bode Rôzne sa ešte prerokuje vyradenie
prebytočného a neupotrebiteľného majetku, schválenie člena Komisie pre kultúru a šport p.
Jozefa Marušiaka, požiadavky na autobusovú dopravu, podá informáciu o investičnej
výstavbe. Pripomienky k programu neboli.
Starosta dal hlasovať o schválení prečítaného programu:.
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Plnenie Rozpočtu Obce Lisková za 1. polrok 2013
6. Dodatok č. 1 k samosprávnemu Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Lisková
č. 3/2012 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu
7. Smernica o verejnom obstarávaní
8. Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce Lisková
9. Rôzne, diskusia, uznesenie
10. Ukončenie
Hlasovanie:
Prítomní: Miloš Lesák, Veronika Daňová, Peter Chovan, Peter Štrbina, Elena Lukačová,
Miroslav Ondrejka
Za : všetci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta za zapisovateľku určil p. Tomkovú, za overovateľov zápisnice p. Lukáčovú a p.
Štrbinu.
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie p. Lesáka a za člena p. Ondrejka
a dal o svojom návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní : Miloš Lesák, Veronika Daňová, Peter Chovan, Peter Štrbina, Elena Lukačová,
Miroslav Ondrejka
Za : všetci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod č. 4 - Kontrola uznesení
Hlavný kontrolór previedol podrobnú kontrolu uznesenia zo dňa 24.6.2013. Skonštatoval, že
všetky uznesenia boli splnené. Boli žiadosti o informáciu, ako sú vymáhané pohľadávky.
Pohľadávky na dani z nehnuteľnosti od firmy Lega–Inox boli za r. 2010, 2011, 2012
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uhradené. Voči firme Katami sú pohľadávky na dani z nehnuteľnosti vo výška 4800,-€,
ktoré sú vymáhané exekútorom.
Č.uznesenia 328 - financie za vedenie krúžkov . P. riaditeľka predložila rozpis čerpania
finančných prostriedkov. Kontrolór uviedol, že za 1. polrok bolo vyčerpaných 5 319,82 € čo
predstavuje čerpanie vo výške 47,5%, na mzdy a odvody bolo čerpané 35,8 %, na tovary
a služby a energie išlo 64,2%.
Č. 321 – odkúpenie pozemku za kultúrnym domom sa uskutočnilo. Bude treba urobiť na
najbližšom zasadnutí zastupiteľstva úpravu rozpočtu. Starosta uviedol, že pozemok je
odkúpený a je už vedený na liste vlastníctva Obce Lisková, v najbližšom čase sa tam bude
robiť poriadok.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej berie na
vedomie kontrolu uznesení zo dňa 24.6.2013, ktorú uskutočnil hlavný kontrolór Ing.
Ferdinand Piroh.
Hlasovanie:
Prítomní : Miloš Lesák, Veronika Daňová, Peter Chovan, Peter Štrbina, Elena Lukačová,
Miroslav Ondrejka
Za : všetci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Na zasadnutie prišiel p. Mrva a p. Šrobár .
Bod č. 5 - Plnenie Rozpočtu Obce Lisková za 1. polrok 2013
Starosta vyzval p. Bartekovú, aby vysvetlila plnenie rozpočtu. P. Barteková uviedla, že
plnenie rozpočtu bolo prejednané na finančnej komisii. Materiál bol doručený všetkým
poslancom. Podrobne rozviedla celkové príjmy a celkové výdavky. Najväčšie výdavky
naviac sú na likvidáciu odpadov. Príjmy na odpadoch sú tiež výrazne vyššie, ale je to
z dôvodu, že sa vyberali poplatky na rok 2013 aj za vývoz nádob v roku 2012. Na budúci rok
bude tento príjem omnoho nižší a bude sa to musieť zohľadniť i pri príprave rozpočtu.
P.Lesák – predseda Finančnej a legislatívno-právnej komisie (FLPK) uviedol, že skutočne
komisia podrobne prerokovala plnenie rozpočtu a v prípade nejasnosti p. Barteková všetko
vysvetlila.
Hlavný kontrolór uviedol, že v rezervnom fonde máme viac ako 629 tis €, ďalšie financie sú
za výrub drevín z pod diaľnic a z predaja akcií vodárenskej spoločnosti, ktoré sú prísne
účelové. Spolu je v rezervnom fonde 770229,42 €. Ostatných zdrojov je 218 tis €.
Tieto financie môžeme použiť len v súlade s Memorandom, ktoré obce podpísali s vládou
SR. Naša obec spracovala rozpočet v súlade s memorandom, čo niektoré obce neurobili.
Vláda však žiada, aby bolo čerpanie rozpočtu spracované spoločne zo školou. V tom
prípade je Memorandum nie možné splniť, pretože v Memorande sa podpísalo zníženie
miezd o 5 %. V škole boli však pre všetkých pracovníkov zvýšené mzdy o 5%. Náklady na
mzdy pre pracovníkov obecného úradu včítane pracovníkov na dohodu sú len ¼ z rozpočtu,
¾ sú náklady na pracovníkov v škole, preto je celkové zníženie miezd v rámci spoločného
rozpočtu nereálne.
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej berie na vedomie Plnenie Rozpočtu Obce Lisková za
1. polrok 2013 podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Prítomní : všetci
Za : všetci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod č. 6 - Dodatok č. 1 k samosprávnemu Všeobecne záväznému nariadeniu Obce
Lisková č. 3/2012 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu
P. Tomková vysvetlila, že v zmysle zákona o odpadoch obec musí vo svojom všeobecne
záväznom nariadení uviesť, ako sa má nakladať s kuchynským a reštauračným odpadom vo
verejných prevádzkárňach. Spracovaný dodatok bol zverejnený. Bol zaslaný všetkým
poslancom. Neprišli nijaké pripomienky.
Lesák uviedol, že komisia dodatok prerokovala a doporučila ho schváliť bez pripomienok.
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Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení : Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
schvaľuje Dodatok č. 1 k samosprávnemu Všeobecne záväznému nariadeniu Obce
Lisková č. 3/2012 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Prítomní : všetci
Za : všetci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod č. 7 - Smernica o verejnom obstarávaní
P. Šrobár – predseda komisie pre verejné obstarávanie predložil návrh vnútorného predpisu,
ktorú spracoval p. Horvát, ktorý je oprávnený robiť verejné obstarávanie. Uviedol, že sú tam
zmeny zo zákona o verejnom obstarávaní. Pri nižších sumách je návrh na zvýšenie
právomoci starostu, ktorý má právo uzavrieť zmluvu na základe doporučenia komisie na
zákazku na tovary a služby do 2000,-€ vrátane.
Lesák uviedol, že komisia smernicu doporučila.
Diskutoval hlavný kontrolór, p. Štrbina, p. Lukačová.
P. Tomková uviedla, že tento predpis je platný minimálne do 30.6.2014. Od 1.júla 2014 by
sa už mali zákazky nad 1000,-€ obstarávať prostredníctvom elektronického trhoviska.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení : Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
schvaľuje Smernicu Obce Lisková o verejnom obstarávaní podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Prítomní : všetci
Za : všetci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod č. 8 - Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce Lisková
P. Tomková uviedla, že v nadväznosti na zvýšenie právomoci starostu v predpise
o verejnom obstarávaní, upravujú sa aj zásady a limit 2000,-€ platí nielen na stavebnú
činnosť ale aj na tovary a služby. Návrh bol zaslaný všetkým poslancom. FLPK ho
doporučila schváliť.
Poslanci nemali pripomienky.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
schvaľuje Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce Lisková podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Prítomní : všetci
Za : všetci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Bod č. 9 - Rôzne, diskusia, uznesenie
A) Cestovný poriadok 2013/2014 – návrhy a pripomienky
P. Tomková uviedla, že z firmy SAD prišla žiadosť o pripomienky k autobusovej doprave,
aby sa mohli zapracovať do nového cestovného poriadku. Žiadosť bola zaslaná všetkým
poslancom zverejnená na webovej stránke i na úradných tabuliach. Doteraz žiadne
pripomienky neprišli. Poslanci taktiež nemali pripomienky k doterajšiemu cestovnému
poriadku.
B)
P. Lukačová navrhla doplnenie člena do Komisie pre kultúru a šport p. Jozefa
Marušiaka, ktorý sa aktívne zúčastňuje na zasadnutiach komisie i na príprave kultúrnych
podujatí, s členstvom v komisii súhlasí.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
a šport p.Jozefa Marušiaka
Hlasovanie:
Prítomní : všetci Za : všetci
Proti: 0
C)

schvaľuje za člena Komisie pre kultúru

Zdržal sa: 0

Starosta oboznámil prítomných o investičnej činnosti v obci.
1) Povodie Váhu robí úpravu jarku v dĺžke 60 m na Ulici pod Chočom . Práce dokončia
na budúci týždeň.
2) Mostík na jarku smerom na Ulicu pod stráňou musíme vybudovať my. Na 25.9. je
zvolané stavebné konanie, sú už všetky vyjadrenia. Čakali sme na Povodie Váhu,
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ktoré muselo dať súhlas na zriadenie vecného bremena, čo trvalo trochu dlhšie.
Priebežne sa urobí verejné obstarávanie, aby sa mostík mohol vybudovať už v tomto
roku.
3) Je vydané rozhodnutie o umiestnení stavby verejnou vyhláškou na líniovú stavbu:
„Chodník pre peších pri ceste III/018104 v km 3,42150-4,15555 a v km 4,319394,38772.
Z Obvodného úradu životného prostredia v Žiline prišlo rozhodnutie o vyvlastnení začiatkom
septembra. Za týždeň bude rozhodnutie právoplatné. Majiteľom bude vyplatená suma podľa
znaleckého posudku vypracovaného Ing. Cabanom. Ide sa vybavovať stavebné povolenie.
Niektoré vyjadrenia, ktoré boli dodané na územné konanie, bude platné aj na stavebné
konanie, ostatné sa budú vybavovať ešte raz. Do dvoch mesiacov by malo byť platné
stavebné povolenie. V máji bola daná žiadosť od plynárov na výmenu rozvodov plynu
vrátane rozvodov až po plynomer, ktoré chcú realizovať v roku 2014-2015. Zajtra je
spoločné rokovanie so zástupcami SPP . Chceme dať podmienku, aby sa toto realizovalo na
jar najskôr tam, kde sa bude stavať nový chodník. SPP robili prieskum, v akom stave je
plynové potrubie. Zistili, že potrubie je v zlom stave a úniky budú čím ďalej tým väčšie, preto
je nutné jeho prerobenie.
Diskutovali : p. Chovan, p. Štrbina, p. Lukačová
4) Kultúrny dom – bola spracovaná dokumentácia pre územné konanie, naše
pripomienky sme najskôr prejednali a upresnili s Ing. Lukáčom a s Ing. arch. Jurčom, na
hygiene sme boli odsúhlasiť všetky pripomienky, aby boli akceptované. Neskôr bola
dokumentácia prejednaná v Komisii pre prestavbu kultúrneho domu. Pripomienky boli
predložené firme Gam, aby mohli spracovať materiál pre územné konanie a následné pre
stavebné povolenie.
P. Lukač spracováva projekt na vybudovanie parkoviska pri KD, zmena pozemku nie je
potrebná, lebo sú vedené ako zastavané plochy a nádvoria.
4) Urobili sa terénne úpravy na detskom ihrisku na Ulici pod stráňou.
5) Ukončili sa práce na materskej škole, kde sa ešte dorobil vstup, rozvody elektriky,
dlažba, obloženie stien, staré dvere sa dali preč.
6) Upravuje sa priestor pri cintoríne, dosieva sa tráva, osadila sa tabuľa, maľuje sa
prístrešok a plot.
7) Lavica ponad potok pri Jednote sa opravila – urobili sa nátery a dali sa nové foršty.
Povodie Váhu vyčistilo bagrom usadeniny v potoku a vyviezlo ich.
8) Bolo vymaľované priečelie budovy obecného úradu, úpravy sa robili aj na bočných
stenách.
9) Robí sa asfaltovanie - vyspravenie ciest, ktoré sú v správe obce. Pri prieskume trhu
bola najnižšia cena 14,50€ + DPH/m2 . Robia to Technické služby v Ružomberku
Zo štátu sme dostali 2000€.

D)
Firma Safirs nám poukázala financie za predaj pozemkov a boli urobené už aj všetky
prevody. Ešte majú zariadiť výstroj a školenie pre požiarnikov, čo bude riešené i so
zástupcami požiarnikov: p. Romanom Kubalom a Ing. Michalom Mišíkom.
E)
Bývalý mäsokombinát odkúpila nová firma, ktorá teraz uskutočňuje búracie práce.
Nebola podaná žiadna žiadosť ohľadom ďalšieho využitia. V súčasnosti riešia žiadosti na
povolenie oplotenia a prípojky energií.
F)Z Mondi SCP sme dostali dotáciu na projekt: „Náučný chodník prírodnými a kultúrnymi
pamiatkami v obci Lisková - 2. etapa Liskovská jaskyňa“. V spolupráci s jaskyniarmi chceme
zviditeľniť Liskovskú jaskyňu. Chodník začne pri
Skalnej pästi, pokračovať bude pod
jaskyňu. Budú osadené i náučné tabule. Dostali sme 2500€. ZŠ dostala 1300€ a MŠ 1500€.
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Mondi SCP preplatila žiakom našej ZŠ cestu autobusom do Bratislavy vo výške 600€. Naši
minuloročný štvrtáci vyhrali krajské kolo súťaže SUPERTRIEDA 2012/2013 v Banskej
Bystrici . V národnom finále, ktoré sa uskutočnilo v bratislavskom Dome kultúry v Ružinove,
získali vo svojej kategórii 2. miesto v rámci celého Slovenska.
G) P. Barteková uviedla, že o inventarizácii boli už poslanci informovaní, predsedom
Ústrednej inventarizačnej komisie bola p. Daňová. V zmysle Zásad o hospodárení
s majetkom obce je potrebné schváliť vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku.
Hlavná inventarizačná komisia a vyraďovacia komisia spracovala zápisy, ktoré p. Barteková
predložila poslancom.
Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje na základe doporučenia
Inventarizačnej komisie a Vyraďovacej komisie vyradenie prebytočného
a neupotrebiteľného majetku v zmysle predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Prítomní : všetci Za : všetci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Diskusia:
P. Ondrejka sa spýtal, kto a prečo vybral modrú farbu na plot cintorína ? Starosta
informoval, že
plot maľuje p. Roštek. Stavebná komisia doporučila, aby bol plot
vymaľovaný podobne ako bola predtým brána. Toto je podkladová farba, ešte bude
doplatená sivou a bielou.
P. Lesák sa spýtal, že či sa starosta poradil s právnikom, či je možné vysúdiť od poisťovne
ešte ďalšiu sumu za Športklub. Taktiež sa zvažovala možnosť zmeniť poisťovňu.
Starosta odpovedal, že to riešil s právničkou, ktorá uviedla, že nie je nádej na ďalšie
odškodnenie. Prieskum trhu ohľadom poistného sa uskutoční v tomto období.
P. Lesák navrhol, aby sa zakúpil lis na odpad, ktorého je veľké množstvo.
Starosta uviedol, že vyzývame občanov, aby stláčali fľaše, dali sme nálepky na kontajnery –
tam, kde sú zničené dáme nové. Dali sa ďalšie kontajnery, firma nám aj častejšie vysýpa.
Spýta sa pracovníkov firmy, či je možné lisovať odpad, Najdôležitejšie je, aby občania
stláčali fľaše, lebo vývoz triedeného odpadu je dosť nákladný.
Sme členmi združenia, ktoré zabezpečuje zber a likvidáciu separovaného odpadu. Robia
separáciu plastov, pretože niektoré plasty sú žiadanejšie a drahšie. Túto problematiku
prejedná s p. Bubniakom .
P. Ondrejka navrhol, aby sa uzavreli nádoby reťazou, kľúčik by mali aj pracovníci vyvážajúci
odpad. Diera by sa zmenšila, aby občania museli stláčať fľaše.
P. Lukačová navrhla, aby si z obchodu Jednota separovali samy odpad, lebo nádoby pri
obchode sú stále preplnené.
Bola rozsiahla diskusia, uznesenie nebolo prijaté.
P. Lukačová žiadala, aby sa príspevok pre dôchodcov na stravu poskytol nielen tým, ktorí sa
stravujú v školskej jedálni, ale aj tým, ktorý chodia na stravu na Športklub.
P. Lesák – prevádzku školskej jedálne financuje obec, takže príspevky pomáhajú udržať aj
prevádzku v školskej jedálni.
Uznesenie nebolo prijaté
Lukačová požiadala o príspevok na blúzky a košele. Predloží finančný rozpis na ďalšom
zasadnutí OZ.
P. Mrva skonštatoval, že knižnica je úplne iná ako predok obecného úradu. Bolo by ju
potrebné vymaľovať rovnakou farbou, taktiež by bolo potrebné vymeniť okná.
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Starosta informoval, že prístrešok OÚ od materskej školy je veľmi prehnitý, je potrebné
niečo s ním urobiť. Požiadal p. Chovana, aby stavebná komisia dala doporučenie k týmto
požiadavkám.
P. Lesák hovoril o omši, ktorá má byť v nedeľu na kalvárii.
Hlavný kontrolór uviedol, že futbal sa hrá mimo – dospelí i deti, veľa občanov chodí autami
na zápasy, chlapci pôjdu hrať tiež a nebude miništrantov. Lepšie by bolo, keby bola omša
v sobotu.
Starosta uviedol, že chodníky a krížová cesta pri kaplnke sú vykosené, chodníky i lúka. Do
právomoci kňaza nechce zasahovať.
Viac bodov v rôznom nebolo.

Bod č. 10 – Ukončenie
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Liskovej, 9.9. 2013

Zapisovateľka : Jana Tomková

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

Overovatelia:

Elena Lukačová

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

Peter Štrbina

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

Ing. Jozef Murina
starosta obce
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