Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej, ktoré
sa uskutočnilo dňa 4. novembra 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
bude prítomný aj riaditeľ SEVAK-u, navrhol zmenu programu zasadnutia: za bodom
č.4, bod č. 7, potom bod č. 5 a bod č. 6. Návrh prítomní schválili.
Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta ako zapisovateľa určil p. Tomkovú, za overovateľov zápisnice Ing. Miloša
Lesáka a p. Jozefa Demku.
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Za predsedu bol zvolený Pavol Kubala, člen RNDr. Timko.
Bod č. 4 – Kontrola uznesení
Previedol starosta obce, všetky uznesenia splnené.
Bod č. 7 – Protest prokurátora proti všeobecne záväzným nariadeniam obce
Lisková
Starosta vyzval p. Tomkovú, aby oboznámila prítomných o prokurátorskej previerke.
P. Tomková uviedla, že v septembri pracovníčky okresnej prokuratúry uskutočnili
previerku dodržiavania zákonitosti obcou Lisková pri prijímaní všeobecne záväzných
nariadení. V protokole z previerky uviedli, že pri schvaľovaní VZN obec postupovala
v zmysle zákona.
Podali však protest proti nasledovným všeobecne záväzných nariadeniam:
A/ č. 3/2001 zo dňa 27.11.2001 o zbere, preprave a zneškodňovaní
komunálneho
odpadu
a miestnom poplatku za zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálneho odpadu
B/ č. 2/2002 o dani z nehnuteľnosti
C/ č. 1/2001 pre stanovenie výšky nájomného za nebytové priestory
D/ č. 1/2002 o chove a držaní psov ,
v ktorých podľa názoru prokurátora niektoré časti neboli spracované v súlade so
zákonom, prípadne v nich boli ustanovenia nad rámec zákona alebo bol v nich
citovaný zákon, pretože „lokálna normotvorba obce má upravovať konkrétne
podmienky v obci a nie opisovať citácie zo zákona“. V každom našom VZN boli
z dôvodu zrozumiteľnosti pre občanov vypísané zo zákona základné pojmy, účel
a priestupky, ktoré z porušenia zákona vyplývajú.
Protesty neboli prílohou pozvánky, ale všetci poslanci boli oboznámení, že sú
k dispozícii na obecnom úrade. Predmetné VZN boli prepracované, prípadne boli
k nim vypracované dodatky.
Poslanci, ktorí prišli na obecný úrad, mali k dispozícii protesty a aj bližšie vysvetlenie
k prepracovaným VZN. Na finančnej komisii boli prejednané, taktiež sa do úvahy
zobrali pripomienky poslancov a finančná komisia doporučila nové VZN a dodatky
schváliť. VZN v napadnutých častiach doporučila zrušiť.
A/ VZN č. 3/2001 zo dňa 27.11.2001 o zbere, preprave a zneškodňovaní
komunálneho
odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálneho odpadu

Prokurátorka žiadala, aby miestny poplatok za zber odpadu bol riešený vo VZN
o miestnych poplatkoch, ktoré obec Lisková má schválené.
Takže FK doporučuje VZN č. 3/2001 v napadnutej časti zrušiť, napriek tomu, že bolo
vypracované podľa doporučenia právnika, ktorý bol spolutvorcom predmetného
zákona. Pokiaľ by sme tak neurobili, môže prokurátor dať podanie na ústavný súd.
Taktiež doporučuje schváliť dodatok č.1 k tomuto VZN a dodatok č.4 k VZN
o miestnych poplatkoch, ktoré boli spracované v podľa požiadaviek prokurátora.
Hlavná zmena je v spôsobe vyberania poplatku. Doterajší spôsob určenia poplatku
podľa ekvivalentu sa ruší a ostáva len sadzba poplatku, ktorá je uvedená vo VZN
o miestnych poplatkoch.
Taktiež sme upravili pojem množstvový zber, definíciu zbernej nádoby atď.
-
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B/ VZN č. 2/2002 o dani z nehnuteľnosti
Pri tomto VZN sa hlavne robila úprava spôsobu výpočtu dane z nehnuteľnosti, ale
sadzby sa nemenili.
Bol vypracovaný dodatok č. 1, ktorý finančná komisia doporučila schváliť.
C/ VZN č. 1/2001 pre stanovenie výšky nájomného za nebytové priestory
Prokurátorka žiada zrušiť toto VZN pretože „obec uzatvorením zmluvy o nájme neplní
úlohy samosprávy, ale koná ako právnická osoba, ktorá samostatne hospodári
s vlastným majetkom“.
FK doporučila VZN zrušiť a spracovať vnútorný predpis o nájme, čo poslanci
jednohlasne schválili.
D/ VZN č. 1/2002 o chove a držaní psov , okrem už vecí uvedených vo
všeobecnej časti napadla, že bol pohyb psov zakázaný v celkom intraviláne obce.
Bolo tam doplnené – na verejných priestranstvách. Taktiež sme tam vynechali
povinnosť držiteľa psa zabezpečiť veterinárne vyšetrenie, pokiaľ by pes pohrýzol
človeka.
PaedDr. Šrobár žiadal zabezpečiť odchyt túlavých psov. P. Tomková uviedla, že sa
informovala v útulku pre zvieratá, ktorý slúži pre Ružomberok, sú ochotní túto službu
poskytnúť, ale je to finančne veľmi náročné.
Hlasovalo sa jednotlivo za dodatky alebo VZN, každé bolo jednohlasne schválené.
Bod č. 5. Severoslovenská vodárenská spoločnosť – bezodplatný prevod akcií
Starosta privítal riaditeľa SEVAK- u
Ing. Mrvu a požiadal ho, aby vysvetlil
prítomným podmienky transformácie a bezodplatného prevodu akcií na obec.
Ing. Mrva uviedol, že prebieha transformácia SEVAK- u a vlastníkom majetku
v hodnote 4,5 miliardy sa stal Fond národného majetku SR. Akcie, z ktorých každá
má hodnotu 1000,-Sk fond prevedie bezodplatne na obec a po úhrade poplatkov za
prevod sa akcie prevedú na účet obce v SCP. Tieto poplatky sú okolo 1400,- Sk bez
DPH pre jednu obec . Ale aby sa prevod akcií mohol uskutočniť, obecné
zastupiteľstvo musí schváliť uznesenie – vzor uznesenia bol predložený. Zároveň je
potrebné dať túto skutočnosť na vedomie SEVAK – u.
Celkove pre okres Ružomberok pôjde 6,6 % z balíka , obci Lisková 0,24%.
Ak obec neschváli prevod akcií, akcie ostanú v depozite a po čase sa prerozdelia
medzi ostatné obce. ZMOS Rbk zvoláva stretnutie, kde SEVAK podá správu
o činnosti.

V budúcnosti by chceli vytvoriť spoločnosť, ktorá by pôsobila len v okrese
Ružomberok.
PaedDr.Šrobár sa informoval, čo vyplynie z týchto skutočností pre budúcnosť.
Riaditeľ odpovedal, že najlepšie by bolo vytvoriť spoločnosť, ktorá by pôsobila len
v okrese
Ružomberok, pretože náš okres má oproti iným oblastiach dobre vybudovanú
kanalizáciu. Ing. Piroh sa informoval, aká je šanca, že ostatní akcionári budú súhlasiť
s odtrhnutím.
Riaditeľ odpovedal, že vzhľadom k tomu, že okresy ZA a PB majú 45% akcií, kým
Ružomberok len 4,5, Rbk okres Ružomberok nemá veľké slovo, ale bude to závisieť
od vzájomných vzťahov.
Ing. Lesák sa informoval, kedy sa môže rozhodnúť o odtrhnutí, ako hospodária
v súčasnosti vodárne a akým spôsobom sa deleguje do spoločnosti zástupca obce.
Riaditeľ: rokovať sa môže až vtedy, keď všetky dediny budú mať prevedené akcie.
Vodárne bez čističky odpadových vôd sú značne stratové, pretože riešia aj
kanalizáciu, čo sa už postupne urovnáva. Do roku 2006 sa má vyrovnať cena
podnikateľov a občanov, tiež sa majú zvýšiť ceny,
takže sa predpokladá, že v roku 2006 už budú ziskové. Každá obec bude mať
zástupcu podľa váhy svojich akcií.
Viac dotazov nebolo, p. Kubala prečítal uznesenie, starosta dal hlasovať, všetci
poslanci boli za .
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Bod č. 6. - Správa o plnení a čerpaní rozpočtu za 3.štvrťrok 2003
- príprava rozpočtu na rok 2004
Každý poslanec dostal správu o plnení a čerpaní rozpočtu za trištvrte roka 2003.
Bližšie informácie podala p. Barteková. Najväčšie neplnenie je v položke Daň
z nehnuteľnosti a za alkohol, kde je najväčší neplatič Poľnohospodárske družstvo.
Ing. Lesák sa informoval, v akej polohe je jednanie s družstvom.
Ing. Piroh informoval o jednaniach, ktoré sa uskutočnili s PD, obec zadržiava faktúry
pre družstvo, po vzájomnom započítaní nám je PD ešte dlžné. Navrhol, aby obec
faktúry uhradila a zároveň by uhradilo aj PD dane. Družstvo malo pripraviť zmluvu
o nájme Kultúrneho domu, obec upraví, ktoré priestory chce užívať. Zároveň
doporučil uhradiť faktúru za energie spotrebované v DKD v období 04/99-02/2003 vo
výške 152 816,-Sk.
P. Jurgoš doporučil dať na všetky energie merače, PaedDr. Šrobár zase ukončiť
nájmy a všetko dať do svojich priestorov, rok 2004 ponechať ako prechodný.
Starosta prečítal žiadosť z farského úradu o príspevok na prebudovanie interiéru fary.
Starosta navrhol príspevok 50 tis. Sk , p. Šrobár a Piroh tiež. Starosta dal hlasovať –
jednohlasne za.
Rozpočet je potrebný v časti výdavky upraviť o 20 tis. Sk nahor.
Poslanci prerokovali i žiadosť Domky o dotáciu na elektrický klavír a zariadenie
priestorov v katolíckej škole. Poslanci jednohlasne schválili účelový príspevok 46
000.-Sk. Celkové budú upravené výdavky na činnosť organizácií na 140 tis. Sk.

Starosta uviedol, že Komisia pre mládež dala návrh, aby obec zakúpila mantinely na
detské ihrisko, prípadne urobiť také, aby bola zaručená bezpečnosť detí , no je
potrebné povedať, kde budú uložené, aby sa zbytočne nevyhodili peniaze. Preliezky
na detskom ihrisku sa už tento rok nebudú osádzať, ale bolo by dobré už zakúpený
materiál uhradiť tento rok a podľa toho upraviť rozpočet.
RNDr. Timko uviedol, že v L. Sliačoch si mantinely mládež svojpomocne, finančne
im prispeli
sponzori. S Ing.. Pudišom už hovorili ohľadom zabezpečenia dreva, prisľúbil im
pomoc. Taktiež je potrebné osadiť basketbalové koše. P. Šrobár uviedol, že KIC Rbk
má ešte dva koše voľné, možno by ich za slušnú cenu predali, treba sa informovať.
Starosta uviedol, že ohľadom spojovacích materiálov osloví podnikateľov v Liskovej.
Ing. Lesák konštatoval, že dotácie z Programu a ochrany detí a mládeže neboli
vyčerpané, pretože niektoré akcie sa vôbec neuskutočnili. Pri schvaľovaní projektov
na budúci rok treba na to prihliadať, aby sa schválili projekty, ktoré majú predpoklady
na uskutočnenie.
RNDr. Timko sa informoval, prečo sú zmeny pri nákladoch na Dom smútku. Ing.
Piroh vysvetli, že práce boli fakturované ako opravy, preto nemohli byť uvedené
v kapitálových výdavkoch.
Návrh rozpočtu na rok 2004 bude pripravený 11.11. , kedy bude doručený každému
poslancovi domov. Poslanci môžu svoje pripomienky podať do 30 novembra na
obecnom úrade, aby ich finančná komisia mohla prebrať a zapracovať do rozpočtu.
Na zastupiteľstve, ktoré sa má uskutočniť 9.12., by sa už mali v rozpočte mali urobiť
len najnutnejšie zmeny.
Bod č. 8 – Rôzne, diskusia uznesenie
Starosta informoval prítomných o výberovom konaní na opravu podlahy telocvične,
ktoré sa uskutočnilo 24.10.2003 za prítomnosti starostu, Ing. Pudiša, PaedDr.
Šrobára, p. Viliama Nemčeka, Ing Piroha a p. Pavla Kubalu.
P. Timko sa pýtal, ako sa vyriešil dôvod prečo vzdúvalo parkety.
Starosta odpovedal, že sa zabezpečilo odrezanie základov, tak aby nevzlínala voda.
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Prišli 4 ponuky od:
1.Ing. Ján Šimalčík – 1399,-Sk/m2
2. Firma LOSS – Ružomberok – 1610,-Sk /m2
3. Boret Ružomberok – 1580,-Sk/m2
4. Ján Šebek- Drevovýroba Ružomberok – 1520,-Sk/m2
Najlepšia ponuka bola od p. Šimalčíka, ktorý je ochotný ešte 5% z ceny spustiť.
Záruku dáva 48 mesiacov. Práca sa už realizuje, mala by sa ukunčiť za 3 až 4
týždne.
P. Barteková vysvetlila dôvody, pre ktoré treba schváliť novú tabuľku kapitálových
výdavkov na realizáciu rozvojového programu obce. Predložený návrh tabuľky
poslanci jednohlasne schválili.
Schválenie auditora – Informoval Ing. Piroh a p. Tomková . Finančná komisia mala
k dispozícii 4 návrhy: P. Kršková, P. Urbanová. P. Klimčíková a p. Feníková. Všetky

robia audity v oblasti samosprávy a účtujú odmeny za audit v rozsahu od 8 do 14 tis.
Sk. Z nich komisia doporučila za auditora pre obec Liskovú Ing. Ľubicu Feníkovú.
Poslanci tento návrh jednohlasne schválili.
Schválenie odmien :
Starostovi každý poslanec napísal návrh, odmena je 49,3 %.
Zástupcovi starostu navrhol starosta odmenu v plnej výške, čo poslanci jednohlasne
schválili.
Školstvo.
PaedDr. Šrobár uviedol, že Školská komisia uskutočnila zasadnutie, kde navrhla
koncepciu rozvoja školstva. Vzhľadom k predpokladanému znižovaniu počtu žiakov
v budúcnosti a veľkými nákladmi na prevádzku ZŠ a MŠ, k 30.6. sa predpokladá
ukončenie nájmu v Cirkevnej škole. Školská jedáleň bude spoločná pri ZŠ a MŠ,
prvé triedy sa umiestnia na dolnom poschodí, družina bude v kmeňovej triede.
Materská škola bude umiestnená na prvom poschodí. Podľa možnosti sa v západnej
strane umiestni detská lekárka, tak aby mala samostatný vchod. Rozpočet na
prestavbu vypracuje V. Nemček.
Prevádzka MŠ je finančne veľmi náročná. Doteraz sa prispievalo 11 tis. Sk na 1 dieťa
a rok /Celkové náklady na jedno dieťa predstavovali 40 tis. Sk/ . V budúcnosti má byť
dotácia podľa počtu detí. Keby sme neriešili hospodárnosť prevádzky, mohlo by sa
stať, že pre nedostatok peňazí by sa musela MŠ celkom zatvoriť. Predpokladá sa ,
že v budúcnosti budú MŠ zaradené medzi príspevkové organizácie, čím by hlavné
náklady na prevádzku zaťažili obec.
Hl. kontrolór informoval, že sa zúčastnili na školení, kde im zdôraznili, že obec môže
investovať do modernizácie vlastného majetku, ale nemôže poskytovať fin.
prostriedky na prevádzku škôl.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie predloženú koncepciu rozvoja školstva,
Školská komisia s p. Nemčekom spracujú podrobný návrh na prestavbu a finančný
rozpočet, ktorý bude predložený na schválenie na budúcom zasadnutí OZ.
P. Tomková uviedla, že je potrebné schváliť Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia
s majetkom
obce,
kde
by
sa
doplnil
text:
štatutárnemu
orgánu
samostatného právnického subjektu zriadeného obcou do 30 000,-Sk .
Celý návrh dodatku znie:
Zásady hospodárenia s majetkom obce Lisková sa menia a dopĺňajú nasledovne:
Článok II. bod 3 znie:
Zmluvné prevody vlastníctva k hnuteľnému majetku podliehajú schváleniu:
- starostovi obce do
= 50 000.-Sk
- obecnému zastupiteľstvu nad
= 50 000,-Sk
- štatutárnemu orgánu samostatného právnického
subjektu zriadeného obcou do
= 30 000,-Sk
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P. Demko doporučil starostovi zvýšiť na 100 tis. Sk. RNDr. Timko navrhol, aby to
Finančná komisia ešte prejednala a až potom sa to schváli.
V minulosti mal starosta kompetencie až do výšky 150 tis. Sk . Viacerí poslanci
podporili návrh p. Demku. Starosta dal hlasovať za návrh p. Demku. Proti boli Ing.
Lesák a RNDr. Timko, ostatní hlasovali za.

Starosta informoval prítomných o zmene stavebného zákona - stavebné povolenia
na akcie, v ktorých bude investorom obec, bude vybavovať stavebný úrad, ktorý určí
Krajský úrad v Žiline.
P. Demko žiadal, aby sa na Športklube vymenili aspoň niektoré okná, ktoré sú
v dezolátnom stave.
Ing. Lesák sa pýtal, či sa neuvažuje o rozšírení telocvične zboku, kde by sa mohla
pristaviť stolnotenisová hala. Starosta uviedol, že zatiaľ nie.
PaedDr. Šrobár žiadal, aby sa dala na úsek medzi rodinným domom Šiškovcov
a Lajčiakovcov ešte jedna lampa, lebo je tam dlhý úsek bez svetla. Starosta
odpovedal, že je v jednaní
s p.Haluzom z energetických závodov, ak povolia umiestnenie na ich stĺp, okamžite
bude osadená.
P. Jurgoš uviedol, že je zlý signál Eurotelu a Globtelu, starosta odpovedal, že sme
žiadali u oboch organizácií posilniť pokrytie signálom v našej obci.
P. Jurgoš sa pýtal, čo je pravdy na tom, že starosta zakázal usporadúvať zábavy.
Starosta povedal, že to nie je pravda. Zakázal len zábavu, ktorú chcel robiť p. Zigo,
ktorý nedodržiava nariadenia obce a neplní si finančné povinnosti, takže mu
nepovolil zábavu. Ostatným zložkám, ktoré budú robiť zábavu samy, povolí
kedykoľvek.
P. Kubala – zástupca starostu, oboznámil prítomných, že od 1. 12.2003 nepôjde
mestská doprava, ktoré kompetenčne prešla na mesto Ružomberok. Poslanci MZ
Rbk schválili zmeny, medzi ktoré patrí aj to, že mestská do Liskovej už nebude
chodiť.
Až od 14.12. určité spoje nahradí SAD, dovtedy nebudú pokryté, on zo svojej pozície
sa snaží, aby tieto zmeny občania Liskovej pocítili čo najmenej.
Poslanci sa informovali aj o požiaroch, ktoré sa vyskytli v našej obci, či skutočne ide
o podpaľačstvo. Starosta uviedol, že Polícia to vyšetruje, avšak doteraz nijaké
konkrétne informácie nemáme.
P. Kubala navrhol, aby sa p. Laukovi poskytla nejaká náhrada, ako to bolo v minulých
rokoch, keď sa tým, ktorí boli postihnutí požiarom dala určitá finančná výpomoc.
Kontrolór uviedol, že finančné výpomoci sa môžu poskytnúť len so sociálnych
dôvodov. P. Tomková má preveriť túto možnosť.
P. Timko sa informoval, či boli organizácie upovedomené o možnosti využitia
autobusu OŠK.
Zatiaľ nie, ešte sa im to oznámi. Taktiež informoval o plánovanom vytvorení
tanečného krúžku , ktorý by viedol Ľuboš Camber. Ing. Lesák žiadal, aby sa zakúpili
pre nich kroje. Táto otázka bude ešte riešená na budúcich zasadnutiach.
Vzhľadom k tomu, že viac diskusných príspevkov nebolo, starosta poďakoval za
účasť a zasadnutie ukončil.
Prehľad o hlasovaní v jednotlivých uzneseniach je prílohou tejto zápisnice.
Zapisovateľka : Tomková
Overovatelia: Ing. Miloš Lesák
Jozef Demko

................................
................................
Ján L a u k o
starosta obce

