Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej, ktoré
sa uskutočnilo dňa 8. februára 2005 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. Volebný program
6. Plán kontrolnej činnosti v Obci Lisková
7. Rôzne, diskusia, uznesenie
8. Záver

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta Ján Lauko privítal prítomných a otvoril zasadnutie OZ. Zároveň požiadal
o schválenie programu zasadnutia, ktorý poslanci aj jednohlasne schválili.
Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta ako zapisovateľa určil p. Tomkovú, za overovateľov zápisnice p. Štefana
Blašku a p. Jozefa Demku .
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Poslanci jednohlasne za predsedu zvolili RNDr. Jaroslava Timku, za člena PaedDr.
Mojmíra Šrobára.
Bod č. 4 – Kontrola uznesení
Starosta obce skonštatoval, že všetky uznesenia sú splnené .
Bod č. 5 – Volebný program
Starosta obce rozobral plnenie volebného programu za predchádzajúce obdobie.
Uviedol, že sa urobilo veľa práce, ale všetky boli väčšinou v budovách. Či to bolo
vymaľovanie domu smútku, plynofikácia a výmena okien v Športklube, prebudovanie
jedálne a komína v MŠ, podlaha v telocvični a v triedach základnej školy. Takže nie
sú také viditeľné a nie všetci občania o nich vedia. V roku 2006 plánujeme
prebudovanie námestia a vybudovanie chodníka ku kostolu po pravej strane. V roku
2005 dáme spracovať stavebné projekty, pokiaľ bude možné, budeme žiadať
o dotácie z Eurofondov.
Ďalšie práce, ktoré sa plánujú urobiť v roku 2005.
- v základnej škole prerobiť priestory vo vestibule na dielne a prebudovať vchod
- v budove Športklubu – vymeniť časť plastových okien, do kuchyne dotiahnuť
plyn na varenie a do umyvární pre športovcov zabezpečiť ohrej teplej vody
plynom
- v materskej škole – z južnej strany sa vymenia okná, dokúpi sa určité
vybavenie do kuchyne
- uskutoční sa modernizácia obecného úradu – výmena okien, podláh,
zariadenia.
Bod č. 6 –
-

Správa o plnení kontrolnej činnosti za rok 2004
Plán kontrolnej činnosti v Obci Lisková na rok 2005

Správu podrobne predniesol hlavný kontrolór obce Ing. Ferdinand Piroh. Je prílohou
č. 1 zápisnice.
Kontroly boli vykonávané pravidelne a žiadne závažné nedostatky neboli zistené.
Kontrolór uviedol, že i auditorka kladne hodnotí prácu obecného úradu.
Taktiež predniesol Plán kontrolnej činnosti na rok 2005, ktorý je prílohou č. 2
zápisnice.
Plán i správu prevzal každý poslanec.
Bod č. 7 - Rôzne, diskusia, uznesenie
Na zasadnutie bol pozvaný aj Ing. Benčo – pracovník stavebného úradu našej obce.
Starosta ho privítal a požiadal, aby podrobnejšie rozviedol postup pri schvaľovaní
Smerného územného plánu.
Uviedol, že už pred rokom obec žiadala zapracovať do SÚP rekreačnú oblasť –
chatovú zónu, aby si občania mohli postaviť chaty. Zástupcovia Obecného urbariátu
v Liskovej súhlasia. Zapracovať sa to môže len vtedy, ak to bude v súlade so
Smerným územným plánom Vyššieho územného celku v Žiline. Starosta s Ing.
Benčom boli osobne na prerokovaní v Žiline. Z orgánov ochrany prírody neboli
výrazné námietky.
Schválenie konceptu a návrhu SÚP Lisková so zastavovacou zónou od školy po
Poľnohospodárske družstvo sa predpokladá do konca júna 2005. Ak sa schváli,
môžeme začať prípravu na výstavbu rodinných domov.
Neustále sa schválenie predlžuje, lebo boli námietky od občanov a aj od mesta
Ružomberok napr. ohľadom vybudovania cesty do Banskej Bystrice.
PaedDr. Šrobár uviedol, že by bolo dobré, keby bol schválený čím skôr, pretože
mladí ľudia chcú stavať a ak sa im to nedarí v Liskovej, tak odchádzajú. Potom
budeme mať menej žiakov v škole, škôlke, družine a z tohto dôvodu aj menšie
dotácie. Dedina nám bude starnúť.
Starosta uviedol, že pokiaľ je to v našich možnostiach, vychádzame stavebníkom
v ústrety.
Ing. Benčo ďalej informoval poslancov, aké doklady sú potrebné pri povolení stavby,
kto môže spracovať projektovú dokumentáciu, pri dodatočnom povolení je potrebné
predložiť aj certifikáty k stavebným výrobkom. Dodatočné stavebné povolenie môže
byť v niektorých prípadoch aj užívacím povolením. V diskusii k tomuto bodu vystúpili
všetci prítomní poslanci. Po ukončení diskusie starosta poďakoval Ing. Benčovi za
účasť a Ing. Benčo odišiel.
Ďalej starosta obce Ján Lauko predložil v rôznom nasledovné body:
1. Uviedol, že 10.januára 2005 bol súd vo veci trestného oznámenia na Obec
Liskovú občana Albína Brušku vo veci neoprávneného výkopu protipovodňovej ryhy
v hone Kútne na súkromnom pozemku, ktorý je vo vlastníctve 4 vlastníkov. Od troch
vlastníkov predložil starosta súhlas s výkopom. Súd obvinenie zamietol, P. Bruško
však uviedol, že sa odvolá.
2. Prišlo predvolanie na súd ohľadom financovania telocvične. Pri predbežnom
stretnutí so sudcom JUDr. Thurzom spolu s bývalým starostom Tiborom Kubalom,
sudca predbežne uviedol, že by to malo byť v poriadku. Starosta výsledok súdu
poslancom oznámi na ďalšom zasadnutí OZ.
3. Budova bývalých Drobných prevádzok č. 393 je prázdna a chátra. Do všetkých
okresných novín sme dali inzerát na jej prenájom, zatiaľ nebol ani jeden záujemca.

Treba rozhodnúť čo s ňou urobiť, či sa ešte v budúcnosti využije pre potreby obce,
alebo ju predáme a financie využijeme na vybudovanie napr. námestia.
Pán Demko i Ing. Piroh uviedli, že budova potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu,
v najhoršom stave je strecha. Opravy by si vyžiadali veľmi veľké náklady. Doporučili
stavbu predať.
P. Šrobár uviedol, že treba urobiť znalecký odhad a dať inzerát do novín na odpredaj
budovy.
4. Stará márnica chátra, treba niečo s ňou urobiť, buď opraviť, alebo zvaliť. Starosta
uviedol, že materiál, ktorý je uskladnený v márnici sa môže umiestniť v Dome
smútku. V roku 2006 chceme opraviť cintorínsky plot, bude treba riešiť i márnicu.
Ing. Piroh odporúčal márnicu ponechať, p. Demko sa taktiež priklonil k jej
rekonštrukcii.
P. Blaško uviedol, že ľudia sa budú ozývať proti zbúraniu, ak by sa búrala -treba
súčasne urobiť aj plot, aby bolo vidieť výsledok.
Starosta odpovedal, že mienka ľudí je aj taká, že márnica iba „straší“, studňa by sa
ponechala, urobil by sa slušný prístrešok. Treba taktiež premyslieť, že ak sa dajú
financie na rekonštrukciu márnice, či sa táto v budúcnosti aj dostatočne využije. Nie
je potrebné okamžite rozhodnúť, treba porozmýšľať, čo urobíme.
5. Starosta uviedol, že v rozpočte obce na rok 2005 je celkom pre organizácie
schválených 100 tis. Sk, ktoré je potrebné prerozdeliť. Návrh, ktorý prejednala
finančná komisia je podobný ako v roku 2004, len pre Zväz protifašistických
bojovníkoch je navýšenie o 2400,-Sk, pretože v tomto roku budú oslavy 60. výročia
oslobodenia Slovenska a pre Domku, v ktorej je členom viac ako 200 detí a mládeže
o 3600,-Sk.
Domka
59 600,-Sk
Kynologický klub 2 000,-Sk
SZZ
7 000,-Sk
SČK
10 000,-Sk
SZPB
4 400,-Sk
Zväz PCCH
3 000,-Sk
JDS
14 000,-Sk
Poslanci hlasovali všetci za predložený návrh.
6. V uplynulých dňoch sa uskutočnila rekultivácia skládky TKO. Jamy sa pozahŕňali
dobrou zemou, ktorú doviezli z Ružomberka.
Starosta oboznámil, že už v minulom roku pracovníci menších obecných služieb
posadili v okolí skládky stromčeky, v čom budeme pokračovať aj tento rok na
upravenej ploche.
7. Starosta oboznámil poslancov, že v zmysle nového zákona je nutné do 28.2.2005
podať daňové priznanie Dane z nehnuteľnosti. Vzhľadom k tomu, že vyplňovanie je
dosť náročné, pracovníčky OÚ budú mať služby v mesiaci február aj v piatok
poobede a v sobotu doobeda. Občania reklamujú počty nádob, ktoré vysýpajú. Už
v minulom roku pri určitých zvozoch boli prítomní aj pracovníci menších obecných
služieb a OÚ. Od 12. februára až do mája budú mať pri každom zvoze služby
pracovníčky OÚ a budú paralelne zapisovať vysypané nádoby, takže pri
reklamáciách budeme vedieť jednoznačne dokázať, že nádoba bola vysypaná.
8. Starosta dal hlasovať schválenie odmeny vo výške 3000,-Sk pre zástupcu starostu
Pavlovi Kubalovi za IV. štvrťrok 2005. Poslanci návrh jednohlasne schválili.
V tajnom hlasovaní poslanci schválili odmenu starostovi obce Jánovi Laukovi vo
výške

50 % zo skutočne vyplatenej základnej mzdy.

9. Starosta oboznámil prítomných, že sa zúčastnil na výročných schôdzach
a konferencii, ktoré zorganizovali spoločenské organizácie v obci. Vyzdvihol úroveň
konferencie Domky, kde počas konferencie boli do diania zapojené aj deti, ktoré
predviedli pekný kultúrny program.
Taktiež pochválil posedenie poslancov a pracovníkov obecného úradu s rodinnými
príslušníkmi a navrhol, aby sa v lete uskutočnilo spoločné stretnutie v hore pri guláši.
RNDr. Timko sa opýtal, či netreba niečo zaplatiť, starosta odpovedal, že to je aj
poďakovanie za spoločnú prácu a že to uhradí z reprezentačného.
P. Blaško sa informoval, že niektorí rodičia by chceli zaplatiť poplatok na škôlku
dopredu na viac mesiacov, či sa to môže. Taktiež sa informoval, že keď sú deti
dlhodobo choré, či musia platiť poplatok 50,-Sk k obedom. P. Šrobár odpovedal, že
nič nebráni, aby rodičia zaplatili poplatok za škôlku aj na celý rok. A ak je dieťa
dlhodobo choré, nekupuje lístky, takže neplatí ani poplatok.
Predseda Komisie pre mládež Ing. Miloš Lesák uviedol, že na zasadnutí
komisie
zhodnotili akcie podporované z Programu ochrany a podpory detí a mládeže. V roku
2004 bolo podaných 21 projektov, z toho 17 bolo aj zrealizovaných. V roku 2005 bolo
podaných 24 žiadostí. Komisia doporučila 22 schváliť, 2 návrhy je potrebné
prepracovať.
Komisia doporučuje max sumu na dieťa a akciu 50,-Sk.
Komisia spracovala nové prehľadnejšie tlačivá na prihlášku a zhodnotenie akcie,
ktoré budú zaslané spolu s prehľadom schválených akcií každej organizácii.
Starosta dal hlasovať za návrh komisie, všetci poslanci boli jednohlasne za.
P. Tomková uviedla, že v zmysle § 18 ods. 1 zákona 615/2004 môže hlavný
kontrolór Obce Lisková Ing. Ferdinand Piroh vykonávať podnikateľskú a inú
zárobkovú činnosť len v prípade, že to poslanci obecného zastupiteľstva schvália.
Dotazy neboli, poslanci jednohlasne schválili, že hlavný kontrolór môže vykonávať
inú zárobkovú činnosť.
Ďalej p. Tomková informovala poslancov, že starosta obce Ján Lauko musí ako
verejný činiteľ
podávať písomné oznámenia funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov Komisii na ochranu verejného záujmu, ktorej členmi sú
poslanci obecného zastupiteľstva. Každá strana a nezávislí poslanci musia mať
v zastúpení jedného člena. Návrh na členov tejto komisie sú:
1. za HZDS, SNS, Smer
- Štefan Blaško
1. za KDH
- RNDr. Jaroslav Timko
3. za nezávislých poslancov - PaedDr. Mojmír Šrobár
Poslanci návrh na členov komisie jednohlasne schválili.
Keďže viac príspevkov do diskusie nebolo, starosta poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil.
Zapisovateľka : Tomková
Overovatelia: Štefan Blaško ................................
Jozef Demko ................................
Ján L a u k o

starosta obce

