Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej, ktoré
sa uskutočnilo dňa 13. apríla 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. Správa o plnení a čerpaní rozpočtu Obce Lisková za rok 2003
6. Schválenie a prerozdelenie výsledku hospodárenia obce
Lisková za rok 2003
7. Audítorská správa o overení účtovnej závierky záverečnému
účtu Obce Lisková k 31.12.2003
8.Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce
Lisková za rok 2003
9. Rôzne, diskusia, uznesenie
10. Záver

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta Ján Lauko privítal prítomných, otvoril zasadnutie OZ, zároveň požiadal
o schválenie programu zasadnutia.
Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta ako zapisovateľa určil p. Tomkovú, za overovateľov zápisnice
Jaroslava Pudiša a p. Fridricha Jurgoša.

Ing.

Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Za predsedu bol zvolený Pavol Kubala, za člena PaedDr. Mojmíra Šrobára.
Bod č. 4 – Kontrola uznesení
Starosta obce hodnotil plnenie jednotlivých uznesenia. Konštatoval, že všetky body
uznesenia boli splnené. K uzneseniu č. 104 uviedol, že p. Kerdík vypracoval prehľad
finančných nákladov na činnosť OHZ Lisková, ktoré predstavujú sumu 150 tis. Sk.
Doporučil, aby finančná komisia za prítomnosti p. Kerdíka prehodnotila reálnosť
týchto nákladov a na budúcom zastupiteľstve predseda prednesie stanovisko FK.
Body č. 5. Správa o plnení a čerpaní rozpočtu Obce Lisková za rok 2003

6. Schválenie a prerozdelenie výsledku hospodárenia obce
Lisková za rok 2003
7. Auditorská správa o overení účtovnej závierky záverečnému
účtu Obce Lisková k 31.12.2003
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce
Lisková za rok 2003
sa prerokovávali ako jeden celok.
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Referoval predseda Finančnej komisie Ing. Pudiš. FK podrobne prebrala všetky
uvedené body. Poslanci dostali všetky materiály domov. Ing. Pudiš k úprave
rozpočtu na rok 2003 poukázal na najväčšie úpravy rozpočtu, ktoré je potrebné
schváliť.
Taktiež podrobne rozviedol správu o plnení a čerpaní rozpočtu za rok 2003.
PaedDr. Šrobár podrobnejšie rozviedol finančné problematiku v školstve. Školstvo
bude od tohto roku financované podľa normatívov, ktoré však nepostačujú na
financovanie chodu školy. Riešenie financovania školstva musí byť komplexné
a treba sa pripraviť na dohodovacie konanie, na základe ktorého si my ako
zriaďovateľ môžeme žiadať na Krajskom školskom úrade v Žiline prostriedky
nevyhnutné na zabezpečenie fungovania školy.
Ing. Pudiš uviedol, že Finančná komisia dala doporučenie, aby sa vytvorila komisia,
zo zástupcov školy :Mgr.Nemčeková, p. Majerová, Viharová, Myšková, zástupcov
FK, HK a PeadDr. Šrobár.
Starosta navrhol, aby sa zástupcovia ZŠ, FK, HK a p. Šrobár stretli na obecnom
úrade o dva dni, pretože materiály na dohadovacie konanie treba zaslať do konca
týždňa.
Ing. Pudiš pokračoval vo vysvetľovaní návrhu Záverečného účtu obce Lisková za rok
2003, prečítal najdôležitejšie časti Správy audítora o vykonanom audite účtovnej
závierky za rok 2003, ktorú vypracovala Ing. Feníková. Poslanci si mohli pozrieť
správu počas zasadnutia, prípadne kedykoľvek na obecnom úrade. Správa audítora
bola kvalifikovaná ako správa bez výhrad. Ing. Pudiš poďakoval za prácu starostovi
i pracovníkom obecného úradu.
Na záver vystúpil Ing. Piroh, ktorý predniesol stanovisko hlavného kontrolóra, ktoré je
prílohou tejto zápisnice.
Starosta požiadal prítomných, aby sa vyjadrili.
RNDr. Timko sa informoval, prečo sú príspevky dôchodcom také zvýšené. V roku
2002 boli 72 tis. Sk a v roku 2003 boli 164 tis. Sk.
P. Barteková vysvetlila, že stúpol počet stravníkov a taktiež sa zvýšili ceny obedov.
Obec uhrádza celú cenu obedov a stravníci platia obci príspevky, čo sa zasa
prejavilo vo zvýšení v príjmovej časti rozpočtu.
Ing. Lesák upozornil na nepomer nákladov v knižnici. Uviedol, že na nákup kníh by
sa malo vyčleniť viac finančných prostriedkov.
Viac pripomienok k týmto bodom nebolo.
Predseda návrhovej komisie prečítal jednotlivé body uznesenia č. 110. Všetky boli
jednohlasne schválené.
Bod č. 9. Rôzne, diskusia, uznesenie
Starosta predložil tri žiadosti: od rodiny Haličkovej, Bencúrovej a od p. Kováčika,
ktorým požiare poškodili domy.
K problematike sa vyjadrili všetci prítomní poslanci a odporučili, aby sa každému
žiadateľovi poskytla suma 5 000,-Sk, čo bolo aj jednohlasne schválené. Pre rodinu
Bencúrovú má starosta určiť osobitného príjemcu, aby boli financie rozumne využité.

-
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Starosta oboznámil poslancov, že vedenie podniku Neusiedler SCP Ružomberok
oznámilo obciam, že vyčlenia na pomoc okolitým obciam určité finančné prostriedky.
Starosta prečítal list, v ktorom žiadal prostriedky na prebudovanie kuchyne v šk.
jedálni, na plynové kotle do Športklubu, ale najmä žiadal pomoc pri rekonštrukcii
prístupovej cesty III.triedy z hlavnej cesty č. 18 na most cez Váh smerom do
Liskovej.
PaedDr. Šrobár oboznámil prítomných o vytvorení Spoločného školského úradu
v Ružomberku, ktorého členom bude i naša obec. Úrad bude mať troch pracovníkov,
ktorý budú mať najmenej 5 rokov praxe v školstve a budú metodicky pomáhať
pracovníkom škôl. Všetky náklady bude finančne zabezpečovať štát. Poslanci
jednohlasne schválili členstvo našej obce v Spoločnom školskom úrade.
P. Tomková predniesla žiadosti firmy PD Lisková Sliače, firmy Rehos a firmy EFECT
STOCK, ktoré žiadali, aby si odpady mohli zabezpečovať samostatne, pretože vývoz
každé dva týždne im nevyhovuje.
Ing. Piroh uviedol, aby sa nestalo, že aj ostatní občania a podnikatelia si budú chcieť
zabezpečovať odvoz odpadov samostatne. K téme sa vyjadril i p. Lesák, Jurgoš,
Šrobár.
P. Tomková odpovedala, že povolenie je len na rok 2004. Obec v tomto roku dotuje
odvoz každej nádoby na TKO sumou 5,30 Sk. Zároveň na skládke TKO máme
dohodnutú sumu o 300 Sk menšiu, ako ostatní dodávatelia, takže vývoz odpadov
sprostredkovaný obcou je najvýhodnejší. Zároveň z dôvodu, aby sa mohli robiť
hodnoverné výkazy o likvidácii odpadu a aby odpad nevyviezli na divokú skládku
budeme žiadať doklady o uskladnení odpadu.
P. Kubala prečítal návrh uznesenia č. 112, v ktorom sa povolilo horeuvedeným
firmám likvidovať odpad vlastnými prostriedkami. Poslanci ho jednohlasne schválili.
RNDr. Timko uviedol, že členovia cirkevnej rade navrhli, aby sa pri kríži za dedinou
vyrúbali okrem líp všetky stromy, pretože kríž vôbec nevidno.
Starosta súhlasil a zároveň navrhol, aby spolu išli na tvár miesta a tam sa dohodnú
o postupe.
PaedDr. Šrobár uviedol, že treba zabezpečiť otvorenie školského areálu pre žiakov aj
v poobedňajších hodinách. Túto problematiku budú ešte riešiť na Školskej komisii.
Ing. Lesák navrhol, aby sme žiadali uzáver cesty popod Mních pre kamióny, pretože
tadiaľ chodí veľké množstvo kamiónov z Oravy, pre ktoré je to výhodnejšie ako cez
Ružomberok.
Starosta odpovedal, že sme už pred rokom žiadali uzáver, ale povolenie nám nedali,
pretože je to štátna cesta.
HK Ing. Piroh podporil vyjadrenie starostu a uviedol, že akurát od cintorína po DKD
môže byť povolená rýchlosť 40 km/hod.

RNDr. Timko poďakoval starostovi za osadenie basketbalových košov, ale je
potrebné ešte osadiť stĺpy na volejbalovú sieť. Už sa o tom rozprával aj s p. Pudišom
– podnikateľom, ktorý prisľúbil pomoc.
P. Kubala sa pýtal, čí je pozemok pri smetisku na mieste, kde boli umiestnené
unimobunky, pretože Patrik Praženica by si ho chcel prenajať na výbeh pre poníkov.
Starosta uviedol, že je to vlastníctvo urbárneho spoločenstva.
-4Ing. Pudiš požiadal, aby sa osadil rozhlas a osvetľujúce teleso na Poľnej ulici pri
Serdelovcoch.
Starosta prisľúbil, že pôjde pozrieť aké sú možnosti a podľa toho sa bude
postupovať.
Keďže viac príspevkov do diskusie nebolo, starosta poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľka : Tomková
Overovatelia: Ing. Jaroslav Pudiš ................................
Fridrich Jurgoš

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

Ján L a u k o
starosta obce

