Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej, ktoré
sa uskutočnilo dňa 18. apríla 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. Záverečný účet Obce Lisková za rok 2005
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Lisková –
predkladá hlavný kontrolór Ing. Ferdinand Piroh
7. Audítorská správa Obce Lisková za rok 2005
8. Prvá zmena rozpočtu na rok 2006
9. Rôzne, diskusia, uznesenie
10. 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 Ing. Jozefa Murinu
a RNDr. Jaroslava Timku.
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 - Záverečný účet Obce Lisková za rok 2005
Bod č. 6 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Lisková
Bod č. 7 - Audítorská správa Obce Lisková za rok 2005
Starosta uviedol, že materiály obdržal každý poslanec spolu s pozvánkou. Vyzval
predsedu finančnej komisie Ing. Pudiša, aby informoval poslancov o prejednávaní
horeuvedených bodov na zasadnutí komisie.
Ing. Pudiš uviedol, že komisia podrobne prejednala správu o plnení a čerpaní rozpočtu
spoločne s príslušnými dokumentmi , s návrhom záverečného účtu a audítorskú správu za
rok 2005. Výsledok hospodárenia za rok 2005 skončil prebytkom vo výške 2 665 934,60 Sk,
ktorý komisia doporučila previesť do rezervného fondu. Ing. Pudiš požiadal účtovníčku obce
p. Bartekovú, aby vysvetlila poslancom najväčšie rozdiely v plnení rozpočtu za rok 2005
oproti schválenému rozpočtu.
P. Barteková rozviedla najväčšie rozdiely a uviedla, že plnenie rozpočtu bolo vyššie z dôvodu
vyšších príjmov z dane z nehnuteľnosti a výnosu dane z príjmov FO. Taktiež vyššie čerpanie
na školstvo bolo z dôvodu zmeny zákona, keďže už nebolo možné originálne kompetencie
v školstve hradiť z prenesených, čo sme pri zostavovaní rozpočtu nevedeli. Originálne
kompetencie sa museli čerpať z rozpočtu obce.
P. Timko sa informoval, prečo na prestavbu OÚ nebolo vyčerpané 300 tis. Sk. Odpovedal
kontrolór Ing. Piroh, že všetky plánované práce na rok 2005 sa vykonali, ale tieto peniaze

sme chceli v prípade potreby presunúť aj na iné položky, pretože to bolo najjednoduchšie
riešenie, s čím súhlasili všetci poslanci.
Hlavný kontrolór obce Ing. Piroh povedal svoje stanovisko k záverečnému účtu, ktoré
v písomnej podobe dostal každý poslanec. Uviedol, že v minulom roku boli tri úpravy
rozpočtu, ktoré boli v súlade so zákonom. Úhrada akéhokoľvek výdavku môže prebehnúť len
vtedy, keď je schválená v rozpočte. Účtovníctvo je robené v súlade so zákonom, robí
pravidelné kontroly, väčšie nedostatky nezistil. Taktiež audítorka skonštatovala, že
hospodárenie v obci je v súlade so zákonom. Čo treba ešte urobiť, je zápis pozemkov do
listu vlastníctva obce. Bude to však možné len po ukončení ROEP. Následne sa pozemky
vtiahnu aj do majetku obce.
Starosta uviedol, že počas celého volebného obdobia obec hospodárila s prebytkom.
Financie ktoré sa takto našetrili, budú využité hlavne na zastavovaciu zónu Vyšné Záhumnie:
na výkup pozemkov pod cestu /pokiaľ by občania nechceli predať – je možné pozemky
z tohto dôvodu aj vyvlastniť/, vybudovanie sietí /plyn, kanalizácia, voda, elektrina/. Taktiež sa
využijú na vybudovanie námestia pri kultúrnom dome. Projekt na námestie je už pred
ukončením.
Zo strany poslancov k problematike hospodárenia za rok 2005 nebolo viac dotazov.
Ing. Pudiš prečítal návrh uznesenia. Poslanci všetci hlasovali v každom bode za.
Bod č. 8 - Prvá zmena rozpočtu obce na rok 2006 – rozpočtovým opatrením č. 1
Starosta požiadal predsedu finančnej komisie Ing. Pudiša, aby vysvetlil dôvody opatrenia č.
1.
P. Pudiš uviedol, že p. Šrobár požiadal, aby obec zakúpila pre potreby jazdeckého oddielu
sedlo pre koňa v hodnote 10 000,- Sk. Finančná komisia to doporučila.
Taktiež žiadosť OŠK o zvýšenie príspevku na činnosť o 100 tis. Sk, ktorá bola prejednávaná
aj na zasadnutí OZ vo februári, bola podrobne prejednaná aj komisiou. Komisia doporučila
zvýšenie na rok 2005 o 100 tis. Sk, tieto budú využité len na činnosť oddielov - nie na úhradu
nákladov z minulých rokov. Zvýšené výdavky rozpočtu budú kompenzované zvýšený
príjmami z dane z nehnuteľnosti. Rozpočtové opatrenie č. 1 poslanci jednohlasne schválili.
Bod č. 9 - Rôzne, diskusia, uznesenie
Povodňový plán obce – p. Tomková uviedla, že každá obec je povinná mať svoj povodňový
plán. Celý povodňový plán sa dáva schvaľovať riaditeľovi OR HaZZ Ružomberok a zasiela
sa Krajskému úradu v Žiline. Časťou povodňového plánu je Štatút obecnej povodňovej
komisie, ktorý musia schváliť poslanci. Štatút dostal každý poslanec spolu s pozvánkou
domov. Celý povodňový plán mali poslanci k nahliadnutiu počas zastupiteľstva a kedykoľvek
na obecnom úrade. K štatútu žiadne dotazy neboli, poslanci štatút jednohlasne schválili.
P. Šrobár uviedol, že povyše družstva, kde sa zlievajú potoky dochádza k ich vylievaniu
z koryta, v budúcnosti sa to bude musieť riešiť.
Starosta uviedol, že o tomto probléme vie a potoky sme stále sledovali, aj robili opatrenia,
aby sa nevyliali a nenarobili škody. Bude treba zdvihnúť breh od cesty, ale týmto sa
nepoškodí ani družstvu, lebo násyp zo strany družstva je o pol metra vyšší. Občania
z Vyšného Záhumnia dali petíciu, aby obec urobila kroky na zamedzenie zatápania ich
majetkov. Petíciu sme zaslali Povodiu Váhu, ktorý je vlastníkom potokov v našej obci
a žiadali sme, aby urobili potrebné kroky, starosta je ochotný pomôcť so strany obce, čo
bude môcť.
Starosta už minulý rok rokoval so zástupcami Povodia Váhu a získal prísľub, že urobia
reguláciu potoka od DKD po obecný úrad. Taktiež bude treba prečistiť potok popod cestu pri
materskej škole, lebo je tam vysoký nános bahna. Odvodňovací kanál na vyšnom konci splnil
svoju úlohu, povrchové vody boli bezpečne odvedené. Občania mali v domoch akurát
spodnú vodu, čo si musia sami vyriešiť lepšou izoláciou.
Súd s p. Bruškom ohľadom odvodňovacieho kanála obec vyhrala, p. Bruško však podal
ďalšiu sťažnosť na prokuratúru.

Smerný územný plán obce – starosta informoval, že ešte chýba vyjadrenie Pozemkového
fondu z Krajského úradu v Žiline. Po doručení tohto vyjadrenia bude zvolané zasadnutie
Obecného zastupiteľstva, na ktorom sa poslanci s ním oboznámia, aby sa mohli k nemu
vyjadriť. SÚP musí byť schválený obecným zastupiteľstvom.
Firma GAM /Gočovci/ spracúvajú Vykonávací projekt územnej zastavovacej zóny Vyšné
Záhumnie, aby sa jej schválenie uskutočnilo čo najskôr.
Ing. Murina uviedol, že bývalý starosta p. Tibor Kubala v predošlom volebnom období
konštatoval, že kanalizácia, ktorá je urobená na ulici pod Chočom objemovo nebude
schopná prijať odpad z novovybudovaných domov z tejto zóny.
Starosta odpovedal, že to už musí riešiť projekt kanalizácie.
Ďalej Ing. Murina uviedol, že pán Dvorský si robí plot, treba upozorniť majiteľov, že sa tam
bude robiť cesta, aby sme pri výkupe pozemkov nemuseli hradiť financie navyše.
Starosta povedal, že na plot je potrebné povolenie obce a že si to preverí.
Starosta oboznámil prítomných o:
- projekte ROEP. Stále nie je ukončený, pretože je problém v počítačových programoch.
ROEP bol robený v jednom programe a kataster vedie údaje v inom programe, ktoré nie sú
schopné navzájom komunikovať. Tento problém je ešte v ďalších 3 obciach v našom okrese.
- o obmedzení dopravy pre nákladné vozidlá cez našu obec. Po troch rokoch snaženia sa
podarilo získať súhlas polície, aby nákladné autá dlhšie viac ako 10 m mali zakázané
prechádzať cez našu obec a popod Mních. Starosta uviedol, že mu veľmi pomohol p.
Babala. Ing. Lukač zasa vypracoval potrebné projekty. Vďaka tomuto bude zaručená väčšia
bezpečnosť občanov, Taktiež už nebudú môcť nákladné automobily parkovať pri cintoríne na
parkovisku, ktoré je určené len pre osobné autá a ťažké autá ho ničia.
- o oprave mosta cez Váh. Starosta uviedol, že bol v marci na jednaní na Obvodnom úrade
v Ružomberku aj so zástupcami vyššieho územné celku, kde dôrazne žiadal, aby sa oprava
mosta, aj prebudovanie križovatky a jej osvetlenia uskutočnilo čo najskôr. Investor je
zaviazaný urobiť odbočovacie pruhy na križovatke pri mäsokombináte a tiež jej osvetlenie
tak, aby bolo hotové pri kolaudácii mosta pri nemocnici v Ružomberku. Počas opravy mosta
bude cez Liskovú obchádzka v jednom smere pre osobné vozidlá.
- o príprave volieb do SNR, ktoré sa uskutočnia v sobotu 17.6.2006 v budove Základnej
školy.
- o oprave strechy na budove základnej školy a telocvični. Materiál je zakúpený, prácu
vykonajú pracovníci , o ktorých vieme, že pracujú kvalitne.
- vybudovanie odvetrania v školskej jedálni – čo žiadala hygiena, ale taktiež je to potrebné
z hľadiska zlepšenia pracovných podmienok pre pracovníčky jedálne. Starosta spoločne
s Ing. Blumenštajnom a p. Lacom Benčom za prítomnosti p. Viharovej - vedúcej školskej
jedálne a p. riaditeľky Nemčekovej uskutočnili obhliadku a dohodli sa na podmienkach,
podľa ktorých bude spracovaný projekt. 1 prázdninový deň sa začne s prácami.
K tomuto bodu vystúpil p. Šrobár a p. Murina, ktorí žiadali, aby si dôchodcovia mohli brať
obedy do obedárov, ako je to napr. v Ľubochni, pretože PD prestalo v kultúre variť. Starosta
odpovedal, že my sme tiež chceli zabezpečovať stravovanie pre dôchodcov v našej jedálni,
písomne sme o to požiadali hygienu, táto nám stravovanie nepovolila. Odvtedy sa v školskej
jedálni uskutočnili rôzne úpravy, takže môžeme požiadať znova o súhlas.

- o vypílení stromov – topoľov pri DKD. Tieto boli v zlom stave. Starosta požiadal
o stanovisko p. Burgu zo správy TANAP-u, ktorý po vykonaní obhliadky stromov dal
súhlasné stanovisko k ich vypíleniu.
- o výstupe na Choč, ktorý sa uskutoční 1. mája, kedy je štátny sviatok. Bude to už piaty krát.
Na Choči bude svätá omša. Všetci záujemcovia o turistiku sú vítaní.
Ďalej v diskusii vystúpil p. Šrobár, ktorý uviedol, že v projekte 100 ihrísk Lisková má
veľkú šancu získať dotáciu na vybudovanie futbalového ihriska s umelou trávou
a osvetlením. Vybudovanie takéhoto ihriska stojí približne 1,7 mil. Sk. Z toho by 20 %
poskytlo Ministerstvo školstva SR, 20% UEFA, 20% futbalový zväz a 40 % obec.
P. Timko sa informoval, či úprava klziska v ZŠ je už konečná, pretože sú tam mláky a povrch
nevyzerá pekne.
Starosta uviedol, že firma Richtárik bude musieť povrch ešte trocha upraviť. Sú už
pripravené dosky, firma Kovex pripravuje kovanie. Ing. Pudiša požiadali, aby zaobstaral
gumené pásy, ktoré by sa dali odspodu aj z vrchu dosák, čim by sa zabezpečilo, že dosky
dlhšie vydržia a nebude ich treba tak často a finančne náročne ošetrovať. Taktiež uviedol,
že v studni sa posunuli skruže smerom nadol skoro o meter, ktorý ešte v jeseni prehlbovali
chlapi na VPP. Robili vždy traja s vloženým rebríkom, aby bola zabezpečená ich ochrana.
V súčasnosti je v studni dostatok vody. P. Pudiš uviedol, že v SCP už nie sú nijaké gumené
pásy, ale že sa opýta v iných podnikoch.
Ing. Piroh upozornil, že vstup do cintorína – brána a oplotenie je veľmi poškodené, uvoľňujú
sa kamene. Je potrebné zachovať staré tradičné oplotenie, ale riadne ho opraviť.
Starosta uviedol, že ani korene spílených stromov sa nevyberali z obavy, aby sa nezvalilo
oplotenie.
Ing. Murina informoval poslancov o dianí v poľnohospodárskom družstve, kde je prevaha
družstevníkov so Sliača. V sedemčlennom predstavenstve sú len dvaja členovia z Liskovej
a tiež celkove je 65 % členov družstva zo Sliača. Rozhoduje sa, či sa stavba dojárne
uskutoční v Sliačoch, alebo sa postavia dve menšie dojárne – jedna v Liskovej , druhá
v Sliačoch. Náklady na výstavbu budú asi 20 mil. Sk. P. riaditeľka družstva Struhárová mala
prísť na jednanie so zástupcami oboch obcí, či dajú súhlas na výstavbu. V prípade Liskovej
to bude len úprava jestvujúcich maštalí. V jednej by malo byť približne 250 ks dojníc.
Starosta uviedol, že mal jedanie s p. Struhárovou spoločne s Ing. Benčom, ktorý má v našej
obci na starosti stavebnú činnosť. Informoval p. Struhárovú, že naša obec má záujem, aby
bolo družstvo v Liskovej nielen zachované, ale aby sa aj rozvíjalo. K stavebným povoleniam
je potrebný vlastnícky list, ale družstvo nemá pozemky a stavby na VL zapísané. Z našej
strany budeme družstvu všestranne nápomocní.
Taktiež neoficiálne je na predaj kultúrny dom. P. Šrobár, p. Timko, p. Jurgoš zastávali názor,
že
obec by ho mala zakúpiť. Starosta obce a hlavný kontrolór konštatovali, že na opravu KD by
bolo treba veľa miliónov a ešte nevieme aká bude predajná cena. Obec ako vlastník
pozemkov má predkupné právo. Taktiež režijné náklady na jeho správu sú určite vysoké.
Končí volebné obdobie, treba zvážiť, či sme oprávnený zaťažiť obecný rozpočet takýmito
nákladmi.
Hlavný kontrolór Piroh uviedol, že od budúceho roku sa schvaľuje trojročný rozpočet, do
ktorého by sme už tieto náklady museli zahrnúť.
Starosta navrhol svojmu zástupcovi za I. štvrťrok 2006 odmenu v plnej výške t.j. 3000,- Sk.
Starostovi schválili poslanci v tajnom hlasovaní odmenu vo výške 49,166 % z zo skutočne

vyplatenej základnej mzdy.
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 : Jana Tomková

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

Overovatelia: RNDr. Jaroslav Timko

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

Ing. Jozef Murina

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

Ján L a u k o
starosta obce

