
                                                                                                                                       
                          

Programové vyhlásenie
na volebné obdobie rokov 2007-2010

Obecné  zastupiteľstvo a starosta  obce Lisková  predkladá občanom 
tento program, v ktorom si kladie jediný cieľ – pracovať  pre všestranný 
rozvoj obce Lisková a jej obyvateľov.  

Obecné  zastupiteľstvo  a starosta  obce  Lisková  bude  primeraným   spôsobom 
reagovať  na  verejnú  mienku,  názory  a doporučenia občanov.  Vhodné návrhy 
realizovať  prostredníctvom    uznesení OZ, ktoré bude zverejňovať.

V sociálnej a zdravotnej starostlivosti o     občanov  

- Poskytovať  finančný príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 5000,- Sk.

- Zabezpečovať opatrovateľskú službu pre prestárlych  a sociálne odkázaných občanov.

- Zabezpečovať  stravovanie pre  dôchodcov. 

- Priebežne  hľadať  a  využívať   všetky  možnosti  na  zvýšenie zamestnanosti  našich 
občanov  vytváraním  prac. príležitostí vo VPP,  priebežne  spolupracovať  s  nár.  úradom 
práce  a  tiež s podnikateľmi obce.

- Vytvorenie 20 pracovných miest v priemyselnej zóne bývalá COLNICA

-  V  prípade  nepredvídaných  živelných  pohrôm  citlivo  a spravodlivo  riešiť  finančnú 
príspevkovú formu pre postihnutých spoluobčanov.

- Hľadať možnosti na zabezpečenie lekára pre dospelých, ktorý bude ordinovať priamo v 
obci

-  Snažiť sa o zriadenie klubu alebo penziónu pre dôchodcov.

Obec Lisková
v



Oblasť školstva

Veľmi dôležitý význam pri výchove a vzdelávaní mládeže zastáva škola, ktorá by mala byť 
zároveň aj  kultúrnym, športovým a spoločenským centrom  obce.
Z tohto dôvodu budeme aj naďalej podporovať školstvo a vytvárať také podmienky, aby deti 
ostávali  v škole  v Liskovej  a po  ukončení  základnej  školy,  aby  sa  zaradili  medzi  dobre 
prospievajúcich študentov v ďalšom štúdiu.

 -  Naďalej podporovať informatizáciu a výučbu cudzích jazykov a zabezpečiť vyučovanie 
predmetov Ľudovej školy umenia v škole v Liskovej.

-  poskytovať príspevok na stravu pre žiakov ZŠ a MŠ. 

–  Podporovať športovú a kultúrnu  činnosť na škole.

V     kultúrnej, spoločenskej a telesnej starostlivosti o     občanov  

-  Podporiť  záujem  o čítanie  kníh  každoročným  nákupom  nových  titulov  v minimálnej 
hodnote  25  000,-Sk,  každoročne   organizovať   čitateľské   súťaže   s vyhodnotením 
(vyhlásenie  v septembri,  vyhodnotenie  v júni),  besedy  so  žiakmi  základnej  školy, 
organizovať  zápis  prvákov  do  knižnice  spojený  s oboznámením  o knihovníckej  práci  (v 
mesiaci máj).

- Pre  kultúrne  vyžitie  občanov  zabezpečovať  príležitostné  kultúrne programy.

- Poriadať oslavy Dňa matiek ( druhú májovú nedeľu) a Posedenie s dôchodcami (začiatok 
decembra).  Na tieto  podujatia  zabezpečiť  vystúpenie  detí  z materskej  a žiakov  základnej 
školy.

- Podporovať činnosť záujmových  organizácií, ktoré majú v obci   dlhoročnú tradíciu  a 
skvalitniť  ich  vplyv  na verejný,  kultúrny a spoločenský život obce. 2x ročne zorganizovať 
stretnutie  so  zástupcami  organizácií  v obci  a diskutovať  o spolupráci  týchto  organizácií 
s Obecným úradom pri napĺňaní Programového vyhlásenia a pri celkovom rozvoji obce 

- Viesť  kolektívy mladých  v zmysle  ich prirodzených  aktivít s  cieľom maxim. odbúrať 
sklony   k  negatívnym  činom  /nevhodné  kamarátstva, vandalizmus, drogovanie a pod./
Hľadať a vybaviť priestory pre serióznu záujmovú činnosť.

- Naďalej  umožňovať aj záujemcom, ktorí nenavštevujú školu, prístup na internet v ZŠ   za 
úhradu.

- Organizovať ekumenické stretnutia mládeže s cieľom ich duchovného a kultúrneho vyžitia.

-  Pre obnovenie  a udržiavanie ľudových  tradícií  obce ako fašiangová  bursa (február), 
vynášanie  Murieny (marec),  stavanie  májov (30.4.),   vytvárať   priebežne   možnosti   ich 
realizácie.

-  Podporovať a organizovať stretnutia  s družobnými mestami  Kravaře (Česko) a Wožniki 
(Poľsko).

-  Organizovať už tradičný memoriál  JUDr. Slimáka – výstup na Choč ( druhú augustovú 
sobotu).



- Aktívne  podporovať  všetky  činnosti  vlastných  folklórnych súborov.

-  Znovuobnoviť divadelný súbor.

- Zabezpečiť organizovaným skupinám detí a mládeže, ktoré navštevujú školu,  bezplatný 
vstup do telocvične, tenisovej haly a tenisových kurtov podľa dohodnutého časového 
harmonogramu.

- Organizovať už tradičný Beh oslobodenia pre všetky vekové kategórie od najmenších až 
po seniorov (8.5.)

-  V rámci  rozvoja  a posilňovania  zdravia  detí  a mládeže,  objavovania  nových  talentov 
a zvyšovania záujmu o pravidelný šport, zabezpečiť starostlivú údržbu športového areálu 
v ZŠ, deťom a mládeži voľný prístup na jeho plochy  po vyučovaní a cez víkend.

- V  zmysle finančných  a rozpočtových  možností obce  podporovať Obecný športový klub 
so zreteľom najmä na rozvoj telesnej kultúry našej mládeže.

- Organizovať pravidelné letné a zimné  športové dni pre mládež a dospelých.
Ciele týchto aktivít spájať aj s projektom Podpory a ochrany detí a mládeže.

-  Obec v spolupráci  so zástupcami OŠK vypracuje podnikateľský zámer na efektívnejšie 
využitie Športklubu.

V oblasti ekológie a životného prostredia

- V  spolupráci  so  stavebnou  komisiou  riešiť  úpravy vhodných verejných  priestranstiev 
na   odpočinkovú   zónu,   v  spolupráci  so  Zväzom  záhradkárov  každoročne  vykonávať 
starostlivosť  o  okrasnú  a  ovocnú  zeleň.   Komisia  vytvorená  OZ   bude  každoročne 
vyhodnocovať najkrajšie záhradky, úpravu a  čistotu priestoru pri rod. domoch, navrhovať 
odmeňovanie a výsledky  zverejňovať.

- Priebežne dbať o čistotu a úpravu miestnych komunikácií.



V investičnej činnosti
                                          

Akcia :                                                                                                             Termín ukončenia:

______________________________________________________________________________   

-    Rekonštrukcia budovy obecného úradu
                                  – vnútorné priestory :                                                          I. polrok  2009
                                  -  fasáda a prístrešok pred vchod :                                   II. polrok  2009

-    Oprava strechy na materskej škole :                                                           III. štvrťrok 2007

-    Dokončenie výmeny okien na materskej škole:                                                      rok 2008 

-    Rozšírenie plynofikácie OŠK – ohrev teplej úžitkovej vody                     III. štvrťrok 2008

–    Výmena okien na základnej škole 
                                    -  prízemie juh                                                                              rok  2007
                                    -  1. poschodie juh                                                                       rok 2008  
                                    -  ostatné okná                                                                             rok 2009

-    Námestie pred DKD – II. etapa                                                                     III. štvrťrok 2007

-   Chodník od cintorína po námestie                                                                           rok 2007  

-   Chodník od obchodu JEDNOTA  smerom  na východnú časť obce                    rok 2007 
 
  -  Oplotenie severnej strany cintorína /od cesty/                                                       rok 2009 

  -  Likvidácia jamy na odpad  a starej márnice na cintoríne a vybudovanie  
     prístrešku na umiestnenie studne a triedeného odpadu z cintorína                     rok 2009

 -  Rekonštrukcia potoka od námestia  smer sever rok 2008

  - Vybudovanie kompostoviska                                                                                     rok 2008
  
  -  Križovatka ciest I/18A   a   III/018105  /odbočovacie pruhy v oboch smeroch, chodník pre 

peších, preloženie autobusových zastávok, osvetlenie križovatky, nová vozovka na ceste 
III/018105                                                                                                                      rok 2009 



Akcia :                                                                                                             Termín ukončenia:

______________________________________________________________________________   

-  INVESTIČNÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA VYŠNÉ ZÁHUMNIE
      1./ vypracovanie štúdie  IBV                                                                                  marec 2007
      2./ vypracovanie geometrického plánu                                                                      jún 2007
      3./ projekt cesty pre stavebné povolenie                                                       december 2007
      4./ projekt  rozvodov verejného vodovodu pre stavebné povolenie           december 2007
      5./ projekt verejnej kanalizácie pre stavebné povolenie                               december 2007
      6./ projekt elektrifikácie  pre stavebné povolenie                                          december 2007
      7./ projekt rozvodov plynu pre stavebné povolenie                                      december 2007
      8./ výkup pozemkov   pod cestu a inžinierske siete                                      rok 2007 - 2008
      9./  preložka siete veľmi vysokého napätia do zeme                        /po výkupe pozemkov/
    10./  preložka trafostanice                                                                     /po výkupe pozemkov/
    11./  vybudovanie všetkých inžinierskych sietí  a cesty                                   do roku 2010
      
(Termíny ukončenia sú závislé najmä od prístupu ľudí k predaju  pozemkov a od toho, či 
bude dostatok finančných prostriedkov.)

Toto  Programové  vyhlásenie  Obce   Lisková  na  volebné  obdobie  rokov  2007-2010 
nepovažujeme  za  konečné,  ale  jeho  aktualizácia  je  možná  v  každom  roku  volebného 
obdobia.

Ján   L a u k o 
starosta obce


