Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej, ktoré
sa uskutočnilo dňa 10. februára 2004 na Obecnom úrade v
Liskovej
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. a/ Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti za II. polrok 2003
b/ Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2004
6. Správa o plnení volebného programu
7. VZN č. 1/2004 – Požiarny poriadok obce Lisková – prerokovanie a
schválenie
8. Rôzne, diskusia, uznesenie
9. Záver

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta Ján Lauko privítal prítomných a otvoril zasadnutie OZ.
Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta ako zapisovateľa určil p. Tomkovú, za overovateľov zápisnice Ing. Jozefa
Murinu a p. Fridricha Jurgoša.
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Za predsedu bol zvolený Pavol Kubala, za člena RNDr. Jaroslav Timko
Bod č. 4 – Kontrola uznesení
Starosta obce hodnotil plnenie jednotlivých uznesenia. Konštatoval, že všetky body
uznesenia boli splnené.

Bod č.5. - a/ Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti
za II. polrok 2003
- b/ Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2004
Hlavný kontrolór Ing. Ferdinand Piroh predniesol správu z kontrolnej činnosti
za II. polrok 2003 a Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2004, ktoré sú prílohou
zápisnice.

Bod č. 6 – správa o plnení volebného programu
Správu o plnení volebného programu predniesol starosta obce Ján Lauko. Podrobne
uviedol, ktoré práce sa za rok 2003 uskutočnili. Najdôležitejšie investičné akcie boli:
rekonštrukcia telocvične ZŠ – výmena podlahy, parkovisko na cintoríne,
protipovodňové
zábrany. Ďalšie práce: maľovanie a oprava Domu smútku, oprava kúrenia v MŠ –
čerpadlá, prebudovanie pivničných priestorov v budove obecného úradu /oprava ,
maľovanie, elektrifikácia, prebudovanie kanalizačnej prípojky/ na sklady , ktoré sa
tam presťahovali z Družstevného kultúrneho domu. Ostatné práce sú uvedené
v správe o plnení volebného programu, ktorý je prílohou zápisnice. Starosta

vyzdvihol pomoc pracovníkov na verejnoprospešných službách a menších obecných
službách.
-

2–

Na záver uviedol, ktoré práce sú najdôležitejšie v roku 2004 a to rekonštrukcia
materskej školy, opravy na budove Športklubu – hlavne výmena okien, ktoré sú
v havarijnom stave a rekonštrukcia budovy obecného úradu – tiež je nutná výmena
okien a ďalšie opravy.
Pán Fridrich Jurgoš uviedol, že strecha na kaplnke pod baňou je zhrdzavená, je
potrebné ju natrieť.
P. Šrobár, p. Lesák a p. Kubala žiadali, aby sa ulička ku kostolu vysypala, prípadne
urobil pevnejší nástrek.
Ing. Piroh navrhol, aby sa bývalá márnica dala do poriadku a tiež aj oporný múr na
cintoríne.
Starosta uviedol, že treba rozhodnúť, či márnicu zbúrať, alebo opraviť, spýtal sa
taktiež na názor poslancov, tí sa zatiaľ nevyjadrili. Ploty na cintoríne sa budú
opravovať, ale nie tento rok.
Ing. Lesák uviedol, že už niekoľko rokov sa rieši križovatka na hlavnú cestu. Je
potrebné vyriešiť aspoň osvetlenie križovatky, keďže sa už vyriešili vlastnícke vzťahy
k bývalému Mäsokombinátu. Keďže jeho časť vlastní náš poslanec Jozef Demko,
azda by sa to dalo vyriešiť jednoduchšie.
Starosta uviedol, že ohľadom riešenia križovatky a cesty stále jedná s SCP a SSC.
V každom stavebnom povolení, ktoré obec vydáva pre SCP sa uvádza aj podmienka,
aby sa uskutočnila úprava cesty a križovatky. SCP sa bráni, že vlastníkom je SSC,
v ich kompetencii je oprava tejto cesty aj križovatky.
Túto otázku rieši už Investorský útvar v Žiline, s ktorým sme to už viackrát
konzultovali.
Vybavovanie bude zložitejšie aj z dôvodu, že táto cesta III. tr. patrí pod VÚC, takže
riešenie bude zas na nových ľuďoch. Azda by pri riešení mohli pomôcť poslanec za
VÚC
p. Slašťan.
Posúriť túto záležitosť môže uzavretie mosta pre opravu pri št. nemocnici
v Ružomberku, pretože obchádzka má ísť cez Liskovú. V našom vyjadrení sme
uviedli, že za tohto stavu s obchádzkou cez Liskovú nesúhlasíme, iba v prípade, že
sa uskutoční oprava cesty a križovatky, zároveň aj jej osvetlenie. Avšak môžu prijať
riešenie, že otvoria železničné priecestie pri Likavke.
V minulosti bola vypracovaná projektová štúdia, podľa ktorej sa cesta mala vyrovnať
a priamo napojiť na most. Avšak v súčasnej dobe to nie je možné, pre nevyjasnené
vlastnícke vzťahy. Pri predpokladanej oprave sa plánuje rozšíriť križovatku a dať
nový asfaltový koberec.
P. Blaško žiadal, aby sa na cestu od DKD po kostol dala značka obmedzujúca
rýchlosť na 40 km/hod.
RNDr. Timko sa informoval, ako sa prispelo poškodeným občanom pri požiaroch.
Starosta uviedol, že žiadosti na príspevky neprišli, pokiaľ prídu, budú sa riešiť.

Bod č. 7. - VZN č. 1/2004 Požiarny poriadok obce Lisková
Starosta privítal technika pre Požiarnu ochranu obce Lisková p. Miroslava Kerdíka
ml. a dal mu slovo. P. Kerdík uviedol, že vzhľadom k tomu, že bol zmenený zákon

o Požiarnej ochrane, bolo treba aktualizovať Požiarny poriadok obce. Nový požiarny
poriadok obce spracoval p. Kerdík vo forme VZN. Návrh požiarneho poriadku bol
prílohou pozvánky na OZ.
Taktiež uviedol, že povinnosťou obce je zostaviť Obecný hasičský zbor, pretože
okres nám požiarnu hliadku neodsúhlasil. Hovoril i s p. Demkom, ktorý bol ochotný
zriadiť spoločný hasičský zbor pre obec a Firmu Demko.
-3Za veliteľa OHS je navrhnutý p. Tibor Lauko, za preventivára obce je navrhnutý p.
Miroslav Kerdík a za strojníka p. Roman Kubala. Za členov: Bartek Ľubomír, Fulla
Lukáš, Kluka Dávid, Korman Miloš, Krakovský Zdeno, Malý Ján, Mrázik Miloslav.
Členovia nebudú vymenovaní v požiarnom poriadku, ale ich zoznam bude prílohou
VZN.
Zmeny oproti návrhu požiarneho poriadku sú vymenované v uznesení.
RNDr. Timko navrhol by sa určili zásady podľa ktorý budú požiarnici odmeňovaný.
Napr. podľa počtu zásahov, preventívnych prehliadok atď.
P. Kerdík uviedol, že po zásahu pri požiari sa dáva hlásenie, kde sa eviduje, ktorí
členovia sa zásahu zúčastnili a nad 5 hod. majú nárok na náhradu. Taktiež sa
mesačne uskutočňuje výcvik minimálne v rozsahu 6 hodín. Je potrebné doplniť
vybavenie Požiarnej zbrojnice, pre požiarnikov uniformy, prac. oblečenie atď.
Poslanci poverili p. Kerdíka vypracovať prehľad finančných nákladov súvisiacich
s činnosťou OHZ Lisková. Starosta dal hlasovať o poverení – jednohlasne za.
Starosta dal hlasovať za Požiarny poriadok obce Lisková podľa predloženého návrhu
s nasledovnými úpravami:
- v čl. 5, §17 sa vypúšťa tabuľka členovia OHZ a dopĺňa sa veta: Počet členov
OHZ v Liskovej je 8 + 1.
- V čl. 6 §19 sa vypúšťa bod č. 2, doterajší bod 3 sa označuje ako bod 2.
V tomto bode je uvedené za a/ počet hydrantov – 43 ks
b/ druh hydrantov – podzemné
c/ miesta kde sa nachádzajú hydranty: viď prílohu č. 1
- v čl. X sa vypúšťa § 23, doterajší §24 sa označuje ako §23, kde sa v bode 1
dopĺňa veta: Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších zmien
a doplnkov.
Poslanci hlasovali všetci za.
Za veliteľa OHZ Lisková bol jednohlasne zvolený p. Tibora Lauku.
Za preventivára požiarnej ochrany obce bol jednohlasne zvolený p. Miroslav Kerdík
ml.
Bod č. 8 – Rôzne, diskusia, uznesenie
Školstvo – Vzhľadom k tomu, že od 1.1.2004 vstúpil do platnosti nový školský
zákon, bolo potrebné uskutočniť určité kroky. Starosta dal slovo PeadDr. Mojmírovi
Šrobárovi, aby vysvetlil poslancom o čo sa jedná.
P. Šrobár uviedol, že obec musí schváliť VZN o školskom obvode, návrh ktorého
dostali poslanci s pozvánkou, taktiež je potrebné schváliť počet členov Rady školy
a 3 zástupcov RŠ za obec .
K tomuto bodu diskutoval Ing. Murina, Ing. Pudiš, Ing. Lesák.
Starosta dal hlasovať:
- za VZN č. 2/2004 o zriadení školského obvodu základnej školy zriadenej
Obcou Lisková /príloha č.5/ - jednohlasne schválené
- za Radu školy v počte 9 členov v nasledovnom zložení:

3 delegovaný zástupcovia zriaďovateľa
1 pedagogický zamestnanec za Základnú školu
1 pedagogický zamestnanec za Materskú školu
1 nepedagogický zamestnanec za ZŠ a MŠ
1 rodič za Základnú školu
1 rodič za Materskú školu
1 zástupca inej PO alebo FO, ktorá sa podieľa na výchove
a vzdelávaní –
- Mgr. Ing. vdp. Stanislav Culka – správca farnosti.
Jednohlasne schválené
-4- za členov rady školy ako zástupcov zriaďovateľa : PaedDr. Mojmír Šrobár, Ing.
Miloš Lesák, Pavol Kubala - jednohlasne schválené
P. Šrobár hovoril tiež o financovaní v školstve, kde každá škola dostane určitý
príspevok na žiaka. Môže ešte získať na mimoškolské aktivity – 1000,-Sk poukaz na
žiaka. O využití tohto poukazu rozhoduje rodič, takže bude závisieť od školy aké
zaujímavé možnosti na mimoškolské aktivity vytvorí.
Finančné prostriedky, ktoré škola dostane od štátu, bude možné v budúcnosti
v jednotlivých prípadoch kumulovať a použiť na väčšiu akciu.
Tiež hovoril o rekonštrukcii MŠ. Pracovníci hygieny majú prísť pozrieť a poradiť ako
urobiť prestavbu školskej jedálne, aby spĺňala hygienické požiadavky.
Prestavba je nevyhnutná, pretože náklady na prevádzku MŠ a ZŠ sú veľmi vysoké a
v budúcnosti by mohlo prísť k zániku MŠ.
P. Kubala uviedol, že na rodičovskom združení v MŠ by mala byť prítomná i riaditeľka
ZŠ s MŠ, aby neboli podávané rodičom mylné informácie.
Ing. Murina hovoril, že obec nemôže vplývať na riaditeľa školy, čo sa týka
prevádzkových nákladov.
Ing. Piroh uviedol, že financie, ktoré obec dostane od štátu musí odovzdať škole, ale
nemôže prispievať zo svojich zdrojov na prevádzkové náklady, len na opravu budov.
Riaditeľka musí viesť školu tak, aby fungovala na úrovni, my ju môžeme ovplyvniť len
finančným ohodnotením, pretože jej schvaľujeme osobný príplatok i odmeny.
Projekty z Programu ochrany a podpory detí a mládeže
Predseda komisie pre mládež Ing. Lesák uviedol, že všetky podané projekty
prejednali na zasadnutí komisie zápisnicu z ktorej obdržal každý poslanec.
V zápisnici je uvedené na ktorý projekt koľko financií komisia doporučuje a taktiež
dôvody prečo sa krátili príspevky na akciu /Neboli dodržané zásady POPDM/.
P. Jurgoš navrhol, aby sa pri schvaľovaní prihliadalo ako sa prejavia náklady .
Ing. Lesáka a RNDr. Timko uviedli, že určité náklady si musia uhradiť aj deti.
Ing. Pudiš navrhol, aby sa finančná suma na projekty znížila na 30 tis. Sk a aby
projekty organizácie financovali aj s príspevkov, ktoré dostali na činnosť organizácie.
P. Timko namietal, že projekty sú organizované pre všetky deti v obci a nielen pre
organizované. V roku 2003 sa všetky projekty neuskutočnili, bolo vyčerpané o 20 tis.
Sk menej – len 40 tis. Sk. Ak sa schváli menej financií i akcií bude menej a zníži sa aj
množstvo vyčerpaných prostriedkov.

Starosta dal hlasovať za návrh Ing. Pudiša. Za bol Ing. Pudiš, zdržal sa p. Kubala,
ostatní boli proti. Potom dal hlasovať za návrh Ing. Lesáka – proti bol Ing. Pudiš,
zdržal sa p.Kubala a za boli ostatní prítomní poslanci.
Dodatok č. 5 k VZN o miestnych poplatkoch za TKO
Poslanci dostali návrh uvedeného dodatku. Starosta dal slovo p. Tomkovej, ktorá
vysvetlila dôvody, prečo bol predložený návrh na úpravu poplatkov za TKO.
V súčasnosti obec dopláca za zber, prepravu a likvidáciu odpadov, v roku 2003 to
bolo 80 tis. Sk. Za zvoz TKO sme uhradili 229. tis. Sk, za separovaný sme uhradili
43 tis.Sk a za odpad zo záhrad 8 tis. Sk. Celkom za likvidáciu odpadu obec uhradila
280 tis. Od občanov sme vybrali sumu 200 tis.Sk
-5Od 1.1.2004 OZO zvýšilo poplatky za odvoz jednej smetnej nádoby na 30,30 Sk,
z tohto dôvodu sa upravila suma za odvoz smetnej nádoby vo VZN na 30,-Sk,
a zároveň sa upravil aj ročný poplatok na osobu na 120,-Sk. Obec podala žiadosti
na Recyklačný fond SR a taktiež pre spoločnosť Envi-pak. Zatiaľ nám boli priznané
na tento rok dotácie vo výške 65 tis. Sk, ktoré sa využijú na financovanie
separovaného zberu.
Pokiaľ by sme nedostali dotácie, po zvýšení poplatkov z OZO a prepočítaní
celkových nákladov na likvidáciu TKO by vyšiel poplatok na jednu osobu 155,-Sk.
Ing. Pudiš navrhol nezvyšovať tento rok poplatky za TKO. K jeho názoru sa pripojil
i RNDr. Timko. Diskutoval p. Blaško, Ing. Piroh, Ing. Murina.
Starosta dal hlasovať za prijatie VZN. Všetci poslanci hlasovali proti prijatiu VZN.

Ostatné
P. Jurgoš o riešení zabezpečenia spoločenskej miestnosti, pretože organizácie sa
nemajú kde stretávať, čo by mohlo mať za následok ukončenie ich činnosti. Navrhol
urobiť nejakú prístavbu.
P. Blaško navrhol, aby sa v budove bývalých DP po odsťahovaní firmy Demko z troch
horných kancelárií urobila zasadačka.
Ing. Piroh navrhol, aby sa zasadačka urobila v Športklube v bare, ktorý je veľmi málo
využívaný.
RNDr. Timko na otázku starostu odpovedal, že spoločenskú miestnosť v cirkevnej
škole zatiaľ požičiavajú zadarmo. Zároveň upozornil, že šk. družina tiež umiestnená
v cirkevnej škole je málo využívaná a mohla by tiež slúžiť na tento cieľ.
Starosta obce uviedol, že manželom Galovcom bol odpredaný obecný pozemok,
ktorý tvorí časť stavebného pozemku, kde si chce postaviť rodinný dom. Na
stavebnom pozemku je časť vo vlastníctve neznámeho vlastníka a aby mohli
pokračovať vo vybavovaní povolenia požiadala OZ o schválenie prehlásenia, ktoré je
prílohou zápisnice.
Po prečítaní prehlásenia, dal starosta hlasovať – poslanci boli jednomyseľne za.
Starosta prečítal žiadosť p. Dvorskej z Lipt. Sliačov o umiestnenie novinového
stánku na Pribinovej ulici. P.Tomková uviedla, že obec eviduje ďalšie tri žiadosti,
ktoré sa budú riešiť po schválení projektu na úpravu Pribinovej ulice.
P. Kubala uviedol, že novinový stánok je potrebný. P. Timko uviedol, že v stánku sa
bude predávať aj doplnkový tovar – cigarety, alkohol, čo netreba podporovať, pretože

noviny predáva p. Jurgoš i na Pošte. Poslanci zatiaľ
umiestnený novinový stánok.

nerozhodli, či bude v obci

Starosta dal slovo p. Tomkovej, aby informovala o vytvorení združenia obcí dolného
Liptova pre prevádzanie separovaného zberu. P. Tomková informovala o stretnutí
zástupcov obci so zástupcom Recyklačného fondu SR. Príspevky z RF pre
združenia obcí sú oveľa vyššie ako pre samostatné obce. Taktiež združenia môžu
požiadať o dotácie na recykláciu až do niekoľkých miliónov Sk. Účasťou v združení
by sa v našej obci mohli znížiť náklady na odpad. Členstvo v združení musí schváliť
obecné zastupiteľstvo a taktiež poveriť starostu zastupovaním v združení. Združenie
plánuje spolupracovať s Agropodnikom Bešeňová.
P. Blaško uviedol, že odpredajom vyseparovaného odpadu sa získajú určité finančné
prostriedky, ktoré by mali dostať aj obce a nielen Agropodnik.
-6Starosta uviedol, že budú vypracované stanovy združenia a len ak budú výhodné
pre obec, vstup do združenia podpíše.
Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia – všetci poslanci jednohlasne za.
Ing. Murina sa informoval, ako je to s financovaním OŠK a prerozdelením pre
oddiely.
Starosta informoval, že my sme poskytli financie OŠK, prerozdeľovanie si musia
riešiť zástupcovia oddielov s vedením OŠK.
Bod č 9 – Záver
Viac diskusných príspevkov už nebolo. Starosta poďakoval prítomným za účasť
a ukončil zasadnutie.
Zapisovateľka : Tomková
Overovatelia: Ing. Jozef Murina
Fridrich Jurgoš

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

Ján L a u k o
starosta obce

