Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej, ktoré
sa uskutočnilo dňa 21. februára 2006 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. Obecný športový klub Lisková 2006
6. Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti za rok 2005
7. Rôzne, diskusia, uznesenie
8. Záver

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta Ján Lauko privítal prítomných a otvoril zasadnutie OZ. 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. Fridricha Jurgoša
a Ing. Miloša Lesáka.
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Poslanci jednohlasne za predsedu zvolili p. Pavla Kubalu, za člena
Šrobára.

PaedDr. Mojmíra

Bod č. 4 – Kontrola uznesení
Starosta skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.
Bod č. 5 – Obecný športový klub Lisková
Podrobnú správu o dianí v Obecnom športovom klube podal starosta. Už v minulom roku
bola na zastupiteľstve prejednávaná situácia v OŠK. Na začiatku 2006 roka p. Demko a p.
Vihara – vedúci funkcionári OŠK, navštívili starostu a odovzdali mu list, v ktorom abdikovali
na svoje funkcie.
Následne bolo zvolaná na 20. januára 2006 výročná členská konferencia OŠK Lisková, kde
členovia schválili nového prezidenta OŠK – Jána Lauku a novú správnu radu v zložení :
Ladislav Demko, Pavol Dvorský, Fridrich Jurgoš, Pavol Kubala, Ing. František Krupa, Ján
Lauko, Ing. Miloš Lesák, Slavomír Lukáč, Mgr. Marta Majerová, Jozef Marušiak, Pavol Mojš,
Ing. Ferdinand Piroh, Jozef Roštek, Emil Šeffer, Štefan Štefan Šeffer, Beata Štrbinová,
PaedDr. Mojmír Šrobár.
Za viceprezidenta bol zvolený Pavol Kubala a za hlavného sekretára bol zvolený Pavel
Dvorský, pretože odstúpil aj bývalý sekretár Ján Chovanec.
V súčasnosti vybavuje starosta Ján Lauko založenie účtu, k čomu je potrebné aj vydanie
nového IČA, pretože na Krajskom štatistickom úrade je OŠK stále vedené ako Telovýchovná
jednota.
Budova Športklubu má už viac ako tridsať rokov a vyžaduje si opravy. Počas celého roka
nezamestnaní vypomáhajú pri jej údržbe a tiež pri údržbe celého športového areálu. Na
budove Športklubu nezamestnaní /pokiaľ neodpratávali sneh/ aj v mesiaci január a február
uskutočňovali rôzne opravy.
P. Bartek prerobil v šatniach a priľahlých priestoroch
elektroinštaláciu, vymaľovali sa šatne, hygienické zariadenia, kancelária, dvere, zárubne
i radiátory, poriadila sa celá časť patriaca OŠK.

Tento rok sa plánujú priamo v šatniach a v kuchyni Športklubu osadiť ohrievače vody na
plyn, pretože boli zvýšené náklady v dôsledku strát pri prechode vody dlhými rozvodmi od
starého boilera, ktorý je umiestnený v kotolni.
Taktiež v tomto roku plánujeme obkopať oplotenie Športklubu, pretože je zahrnuté zeminou
a plot môže úplne odhniť.
O situácii v OŠK hovoril i hlavný kontrolór Ing. Piroh – uviedol, že účtovnícke práce bude
vykonávať naďalej p. Horvátová. Bude robiť trikrát do týždňa po dve hodiny. Dvakrát
v poobedňajších hodinách a tretí raz v nedeľu, keď budú zápasy. Pretože treba vyplatiť
odmeny rozhodcom, urobiť s nimi dohody, nahlásiť do poisťovní atď.
Výkonný výbor zatiaľ nie je zvolený.
Na rok 2006 je schválený rozpočet OŠK vo výške 900 tis. Sk, čo však nebude postačovať.
Už sa uhradili v roku 2006 pohľadávky za rok 2005 vo výške 100 tis. Sk, pretože chceli
dodávatelia odpojiť energie. Takže aj keď sa prijmú úsporné opatrenia, financie nebudú
postačovať. Pokiaľ chceme zachovať šport aspoň na takej úrovni ako je teraz, bude
potrebné získať finančné prostriedky. Predpokladáme, že od sponzorov získame okolo 100
tis. Sk. Je však potrebné, aby poslanci navýšili rozpočet obce na činnosť Športklubu z 250
tis. Sk na 350 tis. Sk.
Všetky oddiely zatiaľ fungujú bez problémov. Stolnotenisový oddiel postúpil do vyššej súťaže,
preto majú vyššie náklady na cestovné a bude im potrebné zvýšiť príspevok na činnosť.
V súčasnosti je platná zmluva medzi obcou a OŠK z roku 1996 o bezplatnom prenájme
areálu Športklubu. Počas tohto obdobia je platná aj zmluva obce s Tenisovým oddielom
Lisková, členovia ktorého vybudovali tenisové kurty. Súčasťou tejto zmluvy bola aj
preambula, že deti z Liskovej budú mať prístup na kurty zadarmo, čo sa však nedodržiava.
Táto zmluva nebola žiadnym prínosom pre OŠK – akurát opravili starý barak a vybudovali
v ňom sprchy, ktoré aj zadarmo využívajú, všetky náklady na energie však hradí OŠK. 1.
júna 2006 vyprší zmluva medzi REHOS-om a OŠK o prenájme reštauračnej a ubytovacej
časti Športklubu. Firma REHOS by zmluvu chcela predĺžiť. Zmluvu treba prepracovať, aby
bola pre nás výhodná. Bude potrebné nanovo ju schváliť aj podpísať . Teraz je nájom
splatný 2x do roka, popritom však nedodržiavali splatnosť. V novej zmluve je potrebné
uviesť splatnosť nájmu mesačne, prípadne štvrťročne a sankcie za nedodržanie termínov
splátok. Zmluvy boli spracované nevýhodne pre obec, inflácia v zmluve s Rehosom bola
uvedená.
RNDr. Timko uviedol, že zmluvy boli pripomienkované, ale vzhľadom k zastúpeniu členov
OŠK v obecnom zastupiteľstve, ktoré ho schvaľovalo, nebolo možné ich významnejšie
pozmeniť. Ďalej sa informoval, či nie je konflikt záujmov, aby starosta obce bol aj
prezidentom OŠK, ktorý je samostatnou právnou jednotkou a taktiež či by v správnej rade
nemal byť člen Finančnej komisie obce. Taktiež si myslí, že hlavný kontrolór obce by nemal
byť v Správnej rade OŠK. Účtovníctvo OŠK by v rámci šetrenia mohla robiť účtovníčka obce.
Starosta uviedol, že Ing. Piroh – HK obce nerobí s financiami OŠK, je len vo futbalovom
oddiely a spracúva Kroniku OŠK. Je jedným z mála, ktorý túto prácu pre šport v obci robí
bezplatne a ochotne. Taktiež starosta uviedol, že on funkciu prezidenta OŠK prijal len
z dôvodu, aby sa zabezpečilo naďalej fungovanie OŠK aj v budúcnosti.
Konflikt záujmu tieto funkcie nepredstavujú, pretože OŠK je športová organizácia. Starosta
môže vykonávať podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov funkciu štatutárneho orgánu
v organizácii, ktorá nebola
zriadená za účelom podnikania. Jeho povinnosťou je, že vykonávanú funkciu a prípadnú
odmenu za jej výkon uvedie v pravidelnom ročnom písomnom oznámení členom Komisie
Obecného zastupiteľstva v Liskovej na ochranu verejného záujmu.
Ing. Lesák navrhol zvýšiť nájom vzhľadom k inflácii a taktiež vzhľadom k tomu že sa zlepšili
podmienky /splynofikoval sa objekt a urobila sa i kanalizácia/.
Doporučil investovať
každoročne určitú sumu do úprav, ktorými by sa zabezpečilo samostatné meranie spotreby

energií pre OŠK a pre prenajatú časť. Nájom tohto objektu by do budúcnosti mal pokrývať
všetky náklady OŠK.
PeadDr. Mojmír Šrobár navrhol, aby sa do zmluvy uviedlo, že nájom bude každoročne
navýšený o mieru inflácie. Taktiež tenisový oddiel si musí úhrady za energie znášať sám.
Prácu hospodára treba pozorne sledovať, ak si nebude plniť svoje povinnosti, musí znášať
následky.
Ohľadom navýšenia rozpočtu pre OŠK súhlasí so zvýšením rozpočtu pre OŠK o 100 tis. Sk.
Zástupca starostu p. Kubala požiadal, aby sa vyjadril každý poslanec k navýšeniu rozpočtu.
P. Timko žiadal, aby sa vyjadrila Finančná komisia, či je možné toto navýšenie a až po jej
vyjadrení schváliť uznesenie.
Poslanci poverili finančnú komisiu a jej predsedu Ing. Pudiša preveriť možnosť zmeny
rozpočtu obce tak, aby sa mohla navýšiť čiastka pre OŠK o 100 tis. Sk /z 250 tis. na 350
tis. Sk/.
Ing. Lesák, ktorý je členom Správnej rady OŠK, sa informoval, či sa Správa rada bude
stretávať častejšie.
Starosta uviedol, že minimálne štvrťročne.
Bod č. 6 - Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti za rok 2005
Každý poslanec prevzal Správu hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti za rok 2005.
a Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2006, ktoré sú prílohou tejto zápisnice. Ing. Piroh
obidva dokumenty v každom bode komentoval. Uviedol tiež , že rozpočet na rok 2006 bol
robený len z nejasných údajov, pretože prerozdelenie dane z príjmu právnických osôb nebolo
ešte v štátnom rozpočte schválené, taktiež neboli schválené dotácie na prenesené
kompetencie v školstve a zmeny zo zákona na daň z nehnuteľnosti boli prepočítavané podľa
predpokladov, skutočnosti neboli ešte známe. Rozdiely so skutočnosťou boli minimálne. Na
najbližšou zasadnutí OZ bude prerokovaná Správa o plnení rozpočtu za rok 2005, ku ktorej
bude dávať svoje stanovisko, taktiež bude prerokovaná auditorská správa. Dotácie budú
organizáciám preplatené až po podpísaní zmluvy . Vždy na konci roka je urobená kontrola,
ako boli čerpané. Dotazy k tomuto bodu neboli. Poslanci schválili jednohlasne i Správu
hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti za rok 2005 aj Plán kontrolnej činnosti na I. polrok
2006.
Bod č. 7 - Rôzne, diskusia, uznesenie
Zápis do Kroniky obce Lisková za rok 2005 – Každý poslanec prevzal návrh zápisu.
RNDr. Timko predložil zápis do kroniky z činnosti Domky. Určité akcie v kronike boli
spomenuté, ale požiadal, aby bola činnosť Domky zapísaná do kroniky podľa predloženého
príspevku. Taktiež uviedol, že koncom roku 2004 bola uzatvorená Zmluva medzi Občianskym
združením Ochrana ovzdušia Dolný Liptov a Mondi Business Paper SCP a.s. ohľadom
zabezpečenia čistoty ovzdušia pri rekonštrukcii a modernizácii celulózky v rámci Projektu
Impuls v Ružomberku – ktorého dôsledkom by malo byť zásadné zlepšenie ekologickej
situácie v regióne Ružomberok. Jej súčasťou je verejný kontrolný systém, ktoré zabezpečuje
a aj prevádzkuje na vlastné náklady MBP SCP. Boli vybudované monitorovacie stanice,
ktorých výstupy sú zverejnené na verejnosti prístupných tabuliach. V obci Lisková je
monitorovacia stanica pri obecnom úrade. Pokiaľ by bolo zlyhanie zo strany MBP SCP, platí
sankcie, ktoré sú príjmom obce. Táto zmluva je aj pre obec Liskovú významná a bolo by
dobré, aby bola zmienka o nej zaznamenaná aj v Kronike našej obce.
Starosta uviedol, že súhlasí, aby bola táto zmluva zaznamenaná aj v našej Kronike. On tiež
od svojho nástupu do funkcie rokoval s predstaviteľmi MBP SCP o vybudovaní stabilnej

monitorovacej stanice, čo sa aj podarilo . Taktiež občania našej obce na základe dohody
obce s MBP SCP robia denne monitorovanie ovzdušia čuchom.
Poslanci hlasovali za zápis do Kroniky obce Lisková za rok 2005 aj s príspevkami p. Timku
jednohlasne.
Štatút knižnice - návrh prevzal každý poslanec spolu s pozvánkou. Žiadny doplňujúce
návrhy neboli – poslanci jednohlasne štatút schválili.
Žiadosť o financie z Európskych fondov na cezhraničnú spoluprácu. RNDr. Timko
uviedol, že v rámci družobnej spolupráce našej obce a mesta Kravaře chceme požiadať
o projekt na podporu zapojenia mládeže do života obce, aby sme získali čo najviac ľudí,
ktorí by chceli pracovať nezištne pre deti a mládež. Rozviedol podrobnejšie projekt
„Participácia mládeže na živote obce“ /je prílohou zápisnice/, ktorý poslanci jednohlasne
schválili. Taktiež schválili aj príspevok 5% zo schválených financií na projekt.
Program ochrany a podpory detí a mládeže . Ing Lesák uviedol, že Komisia pre mládež
zasadala, urobila zhodnotenie projektov za rok 2005 a prerokovala žiadosti o dotáciu na rok
2006. Všetky žiadosti doporučujú schváliť, len Slovenský zväz záhradkárov a Lyžiarsky
oddiel musí žiadosti doplniť, aby im mohli byť financie pridelené. Zároveň navrhol, aby sa
maximálny príspevok na jedno dieťa a akciu zvýšil z 50,-Sk na 60,-Sk. Taktiež uviedol, že
organizácie stále používajú staré tlačivá. P. Tomková uviedla, že všetkým organizáciám boli
listom zaslané nové tlačivá, pokiaľ v budúcnosti vyúčtovanie urobia na starých tlačivách –
nepreberieme ho.
Poslanci jednohlasne schválili návrh na zmenu Programu podpory a ochrany detí a mládež,
kde sa zvýšil maximálny príspevok na jedno dieťa a akciu z 50,-Sk na 60,-Sk. Taktiež
poslanci jednohlasne schválili návrh Komisie pre mládež na prerozdelenie príspevkov pre
jednotlivé akcie.
Príspevky organizáciám v obci. Starosta uviedol, že príspevky sú navrhnuté v takej výške
ako v roku 2005 a to :
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 príspevky pre organizácie v navrhovanej výške schválili jednohlasne.
Starosta navrhol pre svojho zástupcu Pavla Kubalu odmenu IV. štvrťrok vo výške 3000,-Sk.
V tajnom hlasovaní schválili starostovi obce odmenu za IV. štvrťrok vo výške 49,16%
zo skutočne vyplatenej základnej mzdy.
Ing. Lesák uviedol, že v našej obce by sa mohli dať urobiť mapy, aby sa návštevníci vedeli
zorientovať. On na jednej návšteve videl veľmi pekné, aj ich odfotil. Taktiež sa informoval, či
platia názvy ulíc a prečo sú nie nainštalované.
Starosta uviedol, že podporuje, aby sme dali spracovať mapy a môžeme ich dať urobiť
súčasne s námestím, k tabuľkám na vyznačenie ulíc uviedol, že vandali ich so stĺpov
postŕhali, poškodené a ostatné, ešte neosadené, sú uložené na obecnom úrade.
P. Tomková uviedla, že obec pokiaľ má viac ako jednu ulicu, musí mať schválené názvy ulíc.
V Liskovej, aj na podnet pracovníkov Okresného úradu v Ružomberku /pri nedodržaní tohto
zákona by nám nemuseli dať dotáciu na samosprávne funkcie/, boli uskutočnené všetky
právne kroky k schváleniu ulíc včítane schválenia Okresnou názvoslovnou komisiou.
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej ich schválili 19. marca 2002. V tom istom roku boli
osadené na križovatkách orientačné tabuľky, ktoré vybralo z viacerých druhov obecné
zastupiteľstvo. Už od začiatku ich kradli a stŕhali. Stavebná komisia ešte v tom istom roku

bola poverená výberom domov, na ktorých majú byť umiestnené názvy ulíc, aby sme mohli
jednať s vlastníkmi. Do dnešného dňa doporučenie nebolo dané.
Hlavný kontrolór Ing. Piroh uviedol, že keď sa presťahoval z Ružomberka do Liskovej a dal si
urobiť nový občiansky preukaz, taktiež nemal uvedený názov ulice.
PaedDr. Šrobár sa informoval v akom stave je smerný územný plán a do budúcna
zabezpečiť vianočnú výzdobu obce.
Starosta odpovedal, že ešte chýbajú dva vyjadrenia, z tohto dôvodu stále nemôžme
pokračovať v schvaľovacom konaní. Čo sa výzdoby týka – výzdobu zabezpečíme, ale koľko
vydrží to nie je isté . Každý rok a v tomto roku dokonca trikrát, z vianočného stromčeka
postŕhajú žiarovky.
P. Bartek stále opravuje elektrické vedenie a dáva nové žiarovky.
Viac príspevkov do diskusie už nebolo.
Prehľad o hlasovaní v jednotlivých uzneseniach je prílohou tejto zápisnice.
Bod č. 8 – Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie ukončil.
Zapisovateľka : Tomková
Overovatelia: Fridrich Jurgoš
Ing. Miloš Lesák

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

