Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej, ktoré
sa uskutočnilo dňa 9. septembra 2003 na Obecnom úrade v
Liskovej
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta Ján Lauko privítal prítomných a otvoril zasadnutie OZ. Vzhľadom k tomu, že
bola pozvaná aj riaditeľka ZŠ Mgr. Nemčeková, navrhol
zmenu programu
zasadnutia: za bodom č. 4 nasleduje bod č. 7. Návrh prítomní jednohlasne schválili.
Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta ako zapisovateľa určil p. Tomkovú, za overovateľov zápisnice
Timku a p. Blašku.

RNDr.

Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Za predsedu bol zvolený Pavol Kubala, člen PaedDr.Šrobár.
Bod č. 4 –Kontrola uznesení
Previedol starosta obce. Uznesenie č. 58 zatiaľ nesplnené. K uzneseniu č. 63 podal
vysvetlenie Ing. Pudiš. Uznesenie č. 57 sa v bode 2 doplnilo o text:“ Zmluva
o zverení majetku obce bude vypracovaná a podpísaná do najbližšieho zasadnutia
OZ.“, ktorý bol schválený uznesením č. 74.
K uzneseniu č. 64 hlavný kontrolór obce Ing. Piroh uviedol, že zmluva o využívaní
autobusu, bola pripravená, ale nie podpísaná bývalým starostom, takže terajší
starosta ju podpísal. 0rganizácie môžu požiadať o dopravu len cez obecný úrad. Za
dopravu bude účtovaná cena nafty a mzda šoféra. RNDr. Timko uviedol, že je
potrebné oboznámiť o tejto možnosti vedúcich organizácií v obci.
Bod č. 5 – Otvorenie školského roku 2003-2004
Starosta dal slovo riaditeľke, ktorá hovorila o voľbe zástupkýň pre ZŠ a MŠ. Škola sa
zapojila do projektu Infovek. Vybavuje s Vysokou dopravnou školou prevzatie 30
počítačov, ktorými bude vybavená počítačová trieda. Taktiež pokračuje v projekte
Škola podporujúca zdravie. Z MŠ SR požiadali o 200 tis. na dobudovanie šport.
areálu z projektu Otvorená škola.
Do školy prijala na čiastočný úväzok školníka, ktorý vymaľoval celú školu a celé
náklady na vymaľovanie okrem mzdy boli len 4 tis.
Sk. Taktiež odstránil
najzávažnejšie technické nedostatky v škole, polepil parkety v telocvični. Poďakovala
za pomoc starostovi J. Laukovi a tiež p. Demkovi, za zapožičanie strojov na
rozplanírovanie zeminy v areály školy.
Dotáciu z projektu „Vráťte šport školám“ v hodnote 200 tis. chce použiť na
zaizolovanie strechy, vybavenie šport. náradím a opravu batérií a spŕch.
Vzhľadom na úsporu financií plánuje zlúčiť školské jedálne a zakúpiť nové sporáky,
ktoré sú energeticky menej náročné./Staré sú z r. 1956/.
Ďalej hovorila o personálnom obsadení MŠ a ZŠ, o šport. aktivitách. Súhlasí aj
s otvorením areálu školy v poobedňajších hodinách, ale je potrebný dozor, aby sa
zamedzilo ničeniu školského majetku.
P.Šrobár uviedol, že všetky tieto problémy je potrebné riešiť komplexne a doporučil,
aby sa nimi zaoberala Komisia pre školstvo. Za členov komisie navrhol nasledovných
kandidátov: za obec doplniť p. Kubalu a Ing. Lesáka, ďalej riaditeľka, zástupkyne,
vedúca ŠJ, predseda Rady školy a predseda Asociácie rodičov. Tento návrh prítomní
jednohlasne schválili.

K problematike sa vyjadrili : Ing. Piroh, Ing. Murina, RNDr. Timko, Ing. Pudiš.
Starosta navrhol, aby problematiku prejednal školská komisia v spolupráci so
stavebnou a finančnou komisiou, pripravili koncepciu a predložili ju na zasadnutie
obecného zastupiteľstva v októbri.
Tento návrh prítomní jednohlasne schválili.
Následne starosta poďakoval p. riaditeľke Mgr. Nemčekovej za účasť a rozlúčil sa s
ňou.
-2Bod č. 6. - Správa o plnení a čerpaní rozpočtu za I. polrok 2003 , úprava
rozpočtu na rok 2003
Prítomných informoval predseda finančnej komisie Ing. Jaroslav Pudiš o plnení
a čerpaní rozpočtu za I. polrok 2003 a tiež o návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2003,
ktoré už finančná komisia na svojom zasadnutí doporučila schváliť. /Príslušné
materiály boli doručené každému poslancovi s pozvánkou/. Vysvetlil navrhované
zmeny, najmä zníženie oddielu cestnej dopravy o 2 860 tis. Sk, ktoré sa presunuli do
kapitálových výdavkov. Poukázal i na riziká rozpočtu. Najväčším neplatičom je
poľnohospodárske družstvo, ktoré však žiada kompenzovať pohľadávky nájomným
za kultúrny dom od roku 1999. Ing. Piroh uviedol, že sa uskutočnilo jednanie so
zástupcami PD, z ktorého vyplynuli určité úlohy, ďalšie stretnutie sa má uskutočniť čo
najskôr. PaedDr. Šrobár navrhol, aby sa nájom v DKD zrušil a využili sa priestory
v budove MŠ.
Ing. Piroh doporučil novú nájomnú zmluvu s PD podpísať len od 1.1.2003 do konca
roka a ďalej by sa nájom riešil dodatkami. Tento návrh poslanci podporili.
K prenájmu DKD sa vyjadrili i p. Demko, Ing. Murina, Ing. Pudiš, p. Jurgoš, ktorí
hovorili o jednaniach s PD v minulom volebnom období.
RNDr. Timko sa informoval, prečo boli príspevky organizáciám nižšie ako minulý
rok. Účtovníčka p. Barteková uviedla, že na tento rok bol pre každú organizáciu
schválený príspevok podľa skutočnosti minulého roka.
P. Blaško uviedol, že v rozpočte sú ešte prostriedky na protipovodňové zábrany. Je
potrebné riešiť situáciu s vylievaním potoka pri PD, kde je osadená úzka rúra, preto
sa voda vylieva z potoka, aj keď potok za rúrou je nie plný. Starosta prisľúbil, že
pôjde spolu so stavebnou komisiou posúdiť situáciu priamo na miesto a v spolupráci
s firmou Demko sa urobia potrebné úpravy.
Starosta dal hlasovať za úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu, čo poslanci
jednohlasne schválili.
Bod č. 7 – Programové vyhlásenie Obce Lisková na volebné obdobie rokov
2002-2006
Ing.Pudiš doporučil neuvádzať finančné čiastky.
RNDr. Timko sa informoval: 1/ o spevnenie ktorej uličky sa jedná
2/ kto vypracuje podnikateľský zámer rozšírenia
a využitia športových objektov v areáli OŠK Lisková.
Starosta na prvú otázku uviedol, že sa jedná o uličku popri Kuboškovcoch ku kostolu
a bolo by to už i urobené, ale majitelia nechcú povoliť spevnenie. Zatiaľ sa tam
urobilo osvetlenie. Na druhú otázku odpovedal, že za obecný úrad stavebná komisia
a v spolupráci s vedením OŠK, finančne to však bude veľmi náročné, takže sa
budeme snažiť o využitie dotácií z rôznych fondov.
P. Jurgoš upozornil na znehodnocovanie panelov uložených v areáli OŠK.
Starosta dal hlasovať o prijatí programového vyhlásenia podľa predloženého návrhu
bez uvedenia súm. Prítomní návrh jednohlasne schválili.

Bod č. 7 – Rôzne, diskusia, uznesenie
Starosta informoval poslancov:
1. o družobnej návšteve v Kravařoch, kde sa zúčastnil s Ing. Pirohom na
oslavách. Dňa 18.19.20. septembra 2003 príde k nám 27 pracovníkov
Mestského úradu v Kravařoch. V piatok 19. pôjdu na Choč a odtiaľ na
Dvorských chatu, kde bude pripravený guláš. Starosta vyzval poslancov, aby
sa tejto akcie zúčastnili.
2. o priebehu osláv 59. výročia SNP. O 10 hod. spolu s niektorými účastníkmi
SNP, s učiteľmi ZŠ a MŠ a pracovníkmi OÚ položili veniec ku pomníku
padlých. Starosta s p. Čapčíkom bol položiť veniec ku pomníku v Miškovej
dolinke. Pomník a úpravu jeho okolia zabezpečili členovia ČK.
3. o stretnutí s mladými, ktorí chcú robiť bursu. Starosta prisľúbil spoluprácu
s kultúrnou pracovníčkou obce p. Forgáčovou, taktiež oslovia Ing. Pudiša,
aby im pomohol pri nácviku.
-34. navrhol, aby aj naša obec poskytla určitý finančný príspevok mestám, kde sa
uskutoční stretnutie so svätým otcom /Niektoré mestá a obce už poskytli/.
RNDr. Timko navrhol ponechať tieto financie na plánovanú opravu kostola,
ktorá si vyžiada veľké náklady. Poslanci doporučili z príležitosti návštevy sv.
otca venovať sumu vo výške 10 000,-Sk Rim.kat. farskému úradu do Liskovej
a správca farnosti rozhodne, akým spôsobom sa využije.
5. o havarijnej situácii na ceste od odbočky z cesty I. tr. č. 18 až po most, kde
kamióny, ktoré idú s drevom do SCP niekedy úplne znemožnia prechod. Na
každom jednaní s vedením SCP sa o oprave diskutuje, jednalo sa už i so
zástupcami SSC. V Ružomberku sa ide rekonštruovať most a cez Liskovú má
byť obchádzka jedným smerom. Ako obec podmienime súhlas s obchádzkou
len za podmienky, že predtým opravia cestu.
Ing. Piroh uviedol, že pravdepodobne sa zruší Colnica, čo by tiež uvedenú cestu
odľahčilo.
6. o preložení autobusovej zástavky na ceste č. 18 na miesta, kde boli predtým.
Na základe žiadosti obce SAD dala súhlas.
Ing. Pudiš informoval:
1. podrobnejšie o výbere auditora pre našu obec. Zatiaľ finančná komisia vybrala
5, ktorých osloví ohľadom určitých podmienok. Na budúce zasadnutie OZ
predloží návrh na auditora.
2. o zámere na vyhlásenie ochranného pásma Liskovskej jaskyne. V tomto
pásme sa nesmie umiestniť stavba, ani konať rôzne podujatia. Napríklad pri
procesii na Kalváriu bude potrebné vyžiadať si súhlas od orgánu ochrany
krajiny. Ing. Lesák sa informoval, či pásmo zasahuje do polí. P. Tomková
uviedla, že sa jedná len o pásmo lesa.
Ing. Piroh uviedol, že je zámer vyhlásiť Choč a Váh za chránené územie európskeho
významu.
Je potrebné sa touto skutočnosťou seriózne zaoberať. Starosta k tejto otázke
uviedol, že je pozvaný na rokovanie a chce zaujať zamietavé stanovisko. Požiadal
o vyjadrenie poslancov, z ktorých väčšina taktiež vyjadrili zamietavé stanovisko, ale
o tomto vyjadrení sa nehlasovalo.
Ing. Murina žiadal postupovať ráznejšie voči majiteľovi Espresa – M. Zigovi. Pri
obchode počas celého dňa chlapi popíjajú, močia na verejných priestranstvách.

Obyvatelia z okolia sa neustále sťažujú, je potrebné tento problém riešiť. Toto
stanovisko podporil i RNDr. Timko i p. Kubala.
Starosta uviedol, že p. Zigovi bol zaslaný list o dodržiavaní prevádzkovej doby
a zákaze nalievania pre maloletých, ide sa u neho robiť daňová kontrola, hovoril
o týchto problémoch i s riaditeľom Polície, ktorý je ochotný prísť i na zasadnutie OZ.
P. Zigovi znovu napíšeme k tejto otázke list a dôrazne ho vyzveme k náprave.
Zástupca starostu P. Kubala žiadal, aby boli umiestnené veľkopriestorové kontajnery.
Starosta uviedol, že budú umiestnené, pravdepodobne v priebehu týždňa. P. Kubala
informoval o zámere zrušiť spoje miestnej dopravy, ktoré chodia až do Liskovej. Ešte
nie je rozhodnuté, ale pravdepodobne, ak naša obec bude chcieť, aby autobusy
chodili až do Liskovej, bude musieť na niektoré spoje priplácať.
Ďalšie príspevky už neboli, starosta diskusiu ukončil.
Prehľad o hlasovaní o jednotlivých uzneseniach je prílohou č. 3 zápisnice.
Bod č. 9 – Záver
Starosta obce Ján Lauko poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapísala:Tomková
Overili : RNDr. Timko .............................
Štefan Blaško .............................
Ján L a u k o
starosta obce

