Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej, ktoré
sa uskutočnilo dňa 20. februára 2007 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. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lisková č. 1/2007 o poskytovaní
opatrovateľskej služby a o výške úhrady za poskytnuté úkony
6. Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti za rok 2006
7. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2007
8. Programové vyhlásenie na volebné obdobie 2006-2010
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 p. Stanislava
Demku a p. Oľgu Leškovú.
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Poslanci jednohlasne zvolili za predsedu Pavla Kubalu a za člena RNDr. Jaroslava
Timku.
Bod č. 4 – Kontrola uznesení
Starosta skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.
Bod č. 5 – Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lisková č. 1/2007
o poskytovaní opatrovateľskej služby a o výške úhrady za poskytnuté úkony
Starosta vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu VZN, ktorý bol vyvesený na
úradnej tabuli dňa 29. 1.2007 a následne doručený každému poslancovi. Oficiálne
pripomienky k nemu neboli na obecný úrad predložené.
P. Vilma Martoňová požiadala, aby bolo VZN poslancom podrobnejšie vysvetlené.
P. Macíková – pracovníčka obecného úradu uviedla, že kompetencie
v opatrovateľskej službe prešli na obec v roku 2002. Tri mesiace vykonávala
opatrovateľskú službu obec sama, potom poverila vykonávaním opatrovateľskej
služby Charitu Spišská Nová Ves, pracovisko Ružomberok. Zmluvu s ňou
schvaľovalo obecné zastupiteľstvo. Dôvod tejto zmeny bol najmä v tom, že charita
má špeciálne pomôcky – polohovateľné postele, sedátka a pod. a taktiež

špecializované zdravotné sestry, ktoré prichádzajú k opatrovaným naviac – naučia
opatrovateľku robiť určité úkony, ošetrenia, opatrovanému robia rozličné vyšetrenia.
Spišská katolícka charita všetkým obciam predložila VZN o opatrovateľskej službe,
kde boli uvedené úhrady za hodiny. Na školení nadácie SOCIA, robeného pod
záštitou Ministerstva práce a sociálnych vecí nám dali vzor VZN, kde jeden spôsob
bol úhrada za hodinu vykonanej služby a druhý za úkon. Bolo schválené VZN
s úhradou za hodinu opatrovateľskej služby.
Minulý rok prišla na kontrolu
prokurátorka, ktorá VZN napadla a žiadala zmenu, aby boli úhrady za úkony.
Vzhľadom k tomu, že tieto úhrady boli podľa nás sociálne nespravodlivejšie,
požiadali sme listom Ministerstvo PaSV o výklad, do dnešného dňa nám
neodpovedali. Následne prokurátorka bola aj v ďalších obciach, kde všetky VZN,
v ktorých boli úhrady za hodinu služby napadli a žiadali zrušenie.
Starostovia /právnici charity tvrdili, že VZN je správne/ sa spoločným listom obrátili
na MPSV, avšak ani im zatiaľ neodpovedali.
Prokurátorka opätovne žiadala, aby sa VZN zrušilo, ak nie, že dá podnet na ústavný
súd.
Pracovníci obce vypracovali VZN nové /vzor bolo VZN obcí, kde mali úhrady za
úkony a kde už bola prokurátorka na kontrole/, ktoré v jednom bode rušilo napadnuté
VZN.
P. Macíková ďalej poslancov poinformovala, že v súčasnosti máme 8 opatrovaných
a 9 opatrovateliek na celkový úväzok 3,4 hod., žiadosti na opatrovanie teraz na obci
nie sú žiadne. Rozpočet na opatrovateľskú službu na rok 2007 je 500 tis.Sk.
RNDr. Timko – prečo bol pri tvorbe VZN takýto postup? Prečo sa nepoverila sociálna
komisia, ktorá je poradným orgánom obecného zastupiteľstva, aby ho spracovala,
ale predložilo sa poslancom len hotové VZN. Ak bolo treba jednať, prečo sa už
nerobilo okolo toho skôr.
PaedDr. Šrobár sa informoval ako často sa dá VZN meniť.
P. Tomková odpovedala, že sa najskôr čakalo na odpovede z ministerstva, pretože
sme mali za to, že VZN je správne. Potom boli voľby do samosprávy obcí, na
slávnostnom zastupiteľstve boli zvolení len predsedovia a neboli ešte funkčné
komisie. Prokurátorka znovu v januári 2007 listom žiadala zrušenie VZN, takže sme
prvýkrát predložili poslancom VZN, ktoré nebolo doporučené komisiou. V minulých
obdobiach predrokovávala VZN Finančná a legislatívno právna komisia.
VZN sa môže meniť aj na každom zasadnutí zastupiteľstva, musia sa však dodržať
lehoty vyplývajúce zo zákona, návrh VZN musí byť zverejnený minimálne 15 dní
pred jeho schválením v zastupiteľstve.
RNDr. Timko uviedol, že v zákone je len jeden limit úhrady a to 1,2 násobku
životného minima, vo VZN sú úhrady nad 2,4 násobok životného minima a tiež sa
informoval, podľa čoho sme do VZN navrhovali sumy za jednotlivé úkony.
P. Tomková uviedla, že limit 2,4 životného minima sme navrhli my zo sociálneho
hľadiska, pretože je to sociálna služba. Dôchodca, ktorý má vyšší dôchodok by platil
viac ako dôchodca s oveľa nižším dôchodkom. Úhrady za úkony sme dávali
porovnateľné ako v okolitých obciach.
PaedDr. Šrobár doporučil nové VZN schváliť, Ing. Lesák a RNDr. Timko boli proti
schváleniu. Doporučujú, aby ho pripravila komisia, ktorá sa skontaktuje
s opatrovanými a opatrovateľkami, zistí ich pomery, preverí možné úhrady a VZN
potom predloží poslancom . Starosta dal hlasovať. Obecné zastupiteľstvo
jednohlasne neschválilo VZN o opatrovateľskej službe.

Sociálna a kultúrna komisia vypracuje nové, ktoré bude schválené na mimoriadnom
zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Bod č 6 - Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti za rok 2006
Hlavný kontrolór Ing. Ferdinand Piroh podrobne rozviedol Správu hlavného
kontrolóra z kontrolnej činnosti za rok 2006, ktorú dostal každý poslanec a je prílohou
tejto zápisnice. Bola zameraná najmä na tieto oblasti:
1. Záverečný účet za rok 2005
2. Kontrola plnenie uznesení Obecného zastupiteľstva
3. Mesačná kontrola správnosti účtovných operácií
4. Kontrola pokladne obce
5. Priebežná kontrola čerpania rozpočtových položiek v Rozpočte obce pre r.
2006
6. Kontrola plnenia VZN o dani z nehnuteľnosti
7. Kontrola využívania dotácií a príspevkov z rozpočtu obce
8. Kontrola správnosti a opodstatnenosti čerpania fin. prostriedkov v Základnej
škole s materskou školou v Liskovej
9. Kontrola plnenia investičného plánu
10. Vypracovanie stanoviska k návrhu Rozpočtu obce na roky 2007-2009.
11. Kontrola evidencie sťažností
RNDr. Timko sa informoval, prečo boli prekročené náklady na vybudovanie námestia
a rekonštrukciu OŠK.
Starosta uviedol, že sa robili práce naviac za pochodu, ľudia požiadali o predĺženie
chodníka až po obchod, tak ho dal urobiť, kým tam bola firma, nedalo sa čakať, kým
bude zasadnutie. Čo sa týka prekročenie nákladov na rekonštrukciu OŠK, do
celkových nákladov boli započítané aj projektové práce, ktoré previedol Ing. Hošala
pre školskú jedáleň. Všetky projektové práce vyfakturoval jednou faktúrou a nebolo
možné posúdiť, čo je na OŠK a čo na školskú jedáleň.
Ing. Lesák sa informoval, či existuje kompletný projekt na vybudovanie námestia,
lebo by ho chcel vidieť a taktiež aj noví poslanci.
Starosta uviedol, že projekt bol predložený poslancom na zasadnutí OZ a žiadal, aby
ho pripomienkovali. Oficiálne pripomienky neboli predložené. Samozrejme
kedykoľvek je projekt poslancom k nahliadnutiu.
Poslanci doporučili, aby na najbližšom OZ starosta projekt námestia predložil
poslancom.
RNDr. Timko uviedol, že došlo k veľkému zvýšeniu výdavkov za obdobie 2003-2006
v položke verejná správa /1 mil. Sk/, v položke stavebný úrad – mzda /90 tis. Sk/
a v položke knižnica – mzda /50 tis. Sk/. Požiadal hlavného kontrolóra, aby to
preveril. Poslanci jednohlasne hlasovali za návrh p. Timku a uložili hlavnému
kontrolórovi vypracovať k horeuvedenému odborné stanovisko a odovzdať ho do
28.2.2007 predsedovi Finančnej a legislatívno-právnej komisie a na najbližšom
zasadnutí OZ i každému poslancovi.
PaedDr. Šrobár a hlavný kontrolór uviedli, že veľké náklady sú i na školstvo.
Až 55 % rozpočtu obce tvoria náklady na naše školstvo.

Bod č 7 - Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2007
Hlavný kontrolór Ing. Ferdinand Piroh predložil Plán kontrolnej činnosti na rok 2007,
dostal ho každý poslanec a je prílohou tejto zápisnice. Poslanci plán jednohlasne
schválili.
Bod č. 8 – Programové vyhlásenie na volebné obdobie rokov 2006-2010
Spolu s pozvánkou bol doručený každému poslancovi aj návrh na programové
vyhlásenie. Poslanci spolu so svojimi komisiami ho doplnia a na budúcom zasadnutí
OZ bude schválené.
RNDr. Timko uviedol, že návrh je veľmi podobný ako v minulých volebných
obdobiach a v niektorých bodoch málo konkrétny – napr. rozvoj školstva - bod
podporovať informatizáciu a výučbu cudzích jazykov a zabezpečiť vyučovanie
predmetov Ľudovej školy umenia v škole v Liskovej je v kompetencii riaditeľky školy
a keď malo by byť napísané akým spôsobom to urobíme – napr. nákup počítačov.
Taktiež starosta mal v predvolebnom pláne vytvorenie 20 pracovných miest, čo
v programovom vyhlásení nebolo uvedené.
Celkove prioritu v tomto volebnom období by malo mať vybudovanie novej
zastavovacej zóny Vyšné Záhumnie. Tento názor podporil i p. Kubala a Šrobár.
Starosta uviedol, že programové vyhlásenie sa môže stále dopĺňať, pracovné miesta
tam doplní, pracovníčka ich omylom nevpísala. Starosta jedná s Talianmi, ktorí chcú
na bývalej colnici vytvoriť prevádzku, ktorá bude otvorená pravdepodobne v júni.
Občania sa informujú, je veľa záujemcov o zamestnanie.
Oblasť školstva musí byť v programovom vyhlásení, lebo my sme zriaďovatelia
a našimi pokynmi sa riaditeľka musí riadiť.
Čo sa týka zastavovacej zóny Vyšné Záhumnie, štúdia je už skoro hotová, na
základe nej sa spracuje geometrický plán. Starosta je stále v kontakte s firmou Goč.
Taktiež jednal s majiteľmi domov, ktoré sú tam už postavené, aby predali časť
pozemkov, lebo chceme, aby cesta bola priama bez zákrut. Vykupovanie pozemkov
môžeme robiť samy, prípadne poveriť firmu.
Po spracovaní geometrického plánu sa už môže vykupovať alebo vyvlastňovať.
Vzhľadom k tomu, že ide tadiaľ vysoké napätie 22 000 V, toto musí byť uložené do
zeme, trafostanica, ktorá je pri škole sa musí preložiť. Starosta už jednal
s elektrikármi, s plynármi i vodármi.
P. Kubala uviedol, že sa stále hovorí, čo sa robí, ale treba určiť pevné termíny
dokedy sa určité práce uskutočnia.
PaedDr. Šrobár uviedol, že sa plánovalo pozemky
pod stavby rozdeliť aj
nerovnomerne ale tak, aby na každý pozemok bolo čo najmenej majiteľov.
RNDr. Timko uviedol, že keď výkupom pozemkov poveríme firmu, tak nakoniec
občania za svoj vlastný pozemok zaplatia aj po 1100 Sk/m2.
Ing Piroh doporučil prispôsobiť rozpočet týmto plánom. Na rezervnom účte obce sú
finančné prostriedky, ktoré sa v predchádzajúcich rokoch odkladali na túto akciu.

Avšak stavebná komisia musí viac pomáhať starostovi, taktiež bez pomoci právnika
to nebude možné.
PaedDr. Šrobár doporučil prehodnotiť organizačnú štruktúru obecného úradu
a prehodnotiť prácu ľudí ako sú využití. Nemáme toľko kultúrnych podujatí, že je
potrebný jeden pracovník na kultúru a ďalší do knižnice. Treba skôr zaplatiť ľudí –
odborníkov.
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej jednohlasne schválilo uznesenie a uložilo
predsedom komisií doručiť na obecný úrad 10 dní pred zasadnutím obecného
zastupiteľstva prejednané návrhy na úpravu a doplnenie programového vyhlásenia,
starostovi obce doporučilo doplniť Programové vyhlásenie vecne, obsahovo a
termíny realizácie jednotlivých investičných akcií a predložiť na obecný úrad . Na
obednom úrade sa skompletizuje a predloží sa poslancom.
Bod č. 9 – Rôzne, diskusia, uznesenie
A. / Voľba členov komisií
1. Komisia školská
Predseda komisie PaedDr. Mojmír Šrobár navrhol nasledovných členov:
Kubala Pavol, Vilma Martonová, Mgr. Nemčeková Katarína, Mgr. Brestovská
Andrea, ktorých poslanci jednohlasne schválili.
Zároveň uviedol, že komisia sa stretne čo najskôr. P. riaditeľka ZŠ Mgr.
Nemčeková má zdravotné problémy – dlhodobo a často chýba, treba sa s ňou
porozprávať a zvážiť ďalší postup. Pýtal sa kedy bola zvolená. P. Tomková
uviedla, že voľby boli v roku 2003 a volebné obdobie trvá 5 rokov.
Taktiež p. Šrobár uviedol, že finančné úspory na plyne treba využiť na
modernizáciu školy a nie na bežné výdavky. Personálne otázky by mali byť
prediskutované so zriaďovateľom, aby nedochádzalo k tomu, že dobrá učiteľka
dostane výpoveď a druhá niekoľkoročné neplatené voľno.
2. Komisia pre telesnú kultúru a šport
Predseda komisie Jozef Roštek navrhol nasledovných členov: PaedDr. Mojmír
Šrobár, Mária Macíková, Stanislav Demko, Pavol Kubala. Všetci členovia
zastupiteľstva okrem p. Timku a p. Kubalu, ktorí sa zdržali, hlasovali za
navrhnutých členov.
3. Komisia sociálna a kultúrna
Predsedníčka komisie Vilma Martonová navrhla nasledovných členov: Ing.
Švecová Dagmar, Ing. Katarína Glodžáková, Anna Sarová, Švárna Mária.
Všetky členky majú vzdelanie v odbore alebo pracujú v oblasti sociálnej
problematiky.
Starosta doporučil ešte doplniť o sestričku Helenu Demkovú, ktorá pozná
obyvateľov obce a vždy je ochotná pomôcť. Poslanci jednohlasne schválili
všetkých členov komisie, ktorých navrhla p. Martonová a p. starosta.
4. Komisia pre mládež
Predseda komisie Ing. Miloš Lesák navrhol nasledovný členov: Mgr. Ivana
Barteková Ing. Šaravský Rastislav, Mgr. Jaroslav Timko.

P. starosta navrhol doplniť ešte Ing. Jozefa Murinu . Poslanci jednohlasne
schválili všetkých navrhnutých členov.
Poslanci doporučili, aby komisia predložila na ďalšom zasadnutí OZ návrh na
prerozdelenie finančných prostriedkov pre projekty z Programu podpory
a ochrany detí a mládeže.
5. Komisia stavebná a pre verejný poriadok
Predseda komisie p Oľga Lešková navrhla nasledovných členov: Ing. Miroslav
Lukač, Ing. Benčo Pavol, Hrnčiarová Dana, Ing. Šaravská Edita, ktorých poslanci
jednohlasne schválili.
6. Finančná a legislatívno-právna komisia
Predseda komisie, Ing. Jozef Murina , nebol na zasadnutí prítomný, jeho návrh
predniesol RNDr. Jaroslav Timko. Navrhol nasledovných členov : RNDr. Jaroslav
Timko, Ing. Slavomír Kľačko, Ing. Pudiš Jaroslav, JUDr. Juraj Lukač, PaedDr.
Mojmír Šrobár.
Starosta doporučil ešte za členku p. Štefániu Matulovú, ktorá vo voľbách bola
prvá pod čiarou, je ekonómka a zastupovala by vyšný koniec.
P. Timko uviedol, že o doplnení tejto komisie sa môže rokovať na ďalšom
zasadnutí, keď bude prítomný predseda Ing. Murina.
Poslanci jednohlasne hlasovali za návrh, ktorý predložil p. Timko.
B/ RNDr. Jaroslav Timko uviedol, že autobus o 6.30 hod. chodí preplnený, ľudia
a študenti sa do neho nedostanú.
P. Martonová potvrdila túto informáciu, pretože jej syn chodil celý týždeň na 2
hodinu. Študenti z dolného konca chodili na hornú zastávku, aby sa dostali do
autobusa.
P. Kubala uviedol, že počul o tom, že profesorka na Obchodnej akadémii
z Liskovej p. Ing. Hlavatá Alena spisovala petíciu, obec o nej nevie ani na
podniku nik o tom nevie. Bude sa ešte bližšie informovať. Táto situácia nastala
zmenou, podľa ktorej autobusy mali chodiť až ku škole, čo sa neuskutočnilo.
Taktiež občania Lúčok a L. Teplej dali žiadosť, takže spoj teraz chodí odtiaľ a nie
z Liskovej ako to bolo predtým a už je viac zaplnený. Navyše v zimnom období
viac ľudí využíva autobusové spoje a tiež sú viac naobliekaní, takže sa ich menej
zmestí. Celkove je v autobuse 49 miest na sedenie a 20 na státie - požiada
vedúceho, aby preveril frekvenciu cestujúcich. Okamžité riešenie nie je, pretože
na tento časový úsek nemajú kapacitne dosť autobusov. Keď sa zlepší počasie,
pravdepodobne aj tento problém odpadne. Je však potrebné napísať nejaké
stanovisko obce. Meilom pošle akým spôsobom by sa táto žiadosť mala napísať.
Starosta uviedol, že hneď zajtra napíše žiadosť, prípadne navštívi s hlavným
kontrolórom príslušných pracovníkov.
C/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Lisková o správe, údržbe
a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Lisková.
Starosta dal slovo p. Macíkovej, ktorá má oblasť pohrebníctva na starosti.
P . Macíková uviedla, že teraz sa nič nebude schvaľovať, tento návrh bol doručený
poslancom z dôvodu, aby mali dosť času sa s ním oboznámiť a dať návrhy na
zmeny.
Pripomienkovaný návrh sa predloží Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva
v Liptovskom Mikuláš,
ich pracovníci prídu k nám, prezrú všetky zariadenia

pohrebiska a ak bude všetko v poriadku dajú súhlas k vydaniu prevádzkového
poriadku pohrebiska. Následne sa môže už schváli Všeobecne záväzným
nariadením.
RNDr. Timko sa spýtal, prečo je tam dľžka hrobu 240 cm, keď v zákone je 260 cm.
P. Macíková uviedla, že sa informovala u p. Vierika – kamenára, aké sú typizované
hroby a on jej dal tento rozmer.
Je to len návrh, všetko je možné zmeniť alebo doplniť.
D/
P. Martonová sa informovala, či prestavba obecného úradu sa robí v rámci
údržby alebo ako investícia, pretože sú to rozsiahle práce. Bolo by potrebné
oboznámiť o pripravovaných prácach aj poslancov, lebo občania sa ich pýtali
a poslanci nevedeli o ničom.
Starosta uviedol, že budova úradu bola ošarpaná, je potrebné ju obnoviť. Treba ešte
dať do poriadku hygienické zariadenia a aj budovu urobiť z vonku tak ako vo vnútry,
že staré nátery sa úplne odstránia, až potom sa fasáda vymaľuje. Dnes, keď aj
vymaľujeme, celé plásty farby sa zlupujú. Na budúcom zastupiteľstve predloží návrh
na zmenu rozpočtu aj z tohto dôvodu.
E/ RNDr. Timko uviedol, že by sa mala posunúť pracovná doba, aby si občania
mohli vybaviť veci na úrade.
Starosta povedal, že v stredu je úrad otvorený do piatej a každý deň pracovné
hodiny sú i úradné hodiny, čo v iných obciach nie je. Keď bolo potrebné – napr. pri
zmenách v daňových prizniach - pracovalo sa do večera, prípadne v sobotu.
F/ P. Kubala sa spýtal, prečo je v telocvični odstavená teplá voda. Príkaz vraj vydal
starosta. Ing. Lesák uviedol, že jeho skupina si platí nájom a po cvičení sa chcú
osprchovať .
Starosta potvrdil, že naozaj on prikázal odstaviť teplú vody, pretože sa s ňou plytvá
a účty z vodární sú veľmi vysoké. Liskovci sa môžu osprchovať aj doma.
Taktiež poukázal na veľmi nevhodné správanie niektorých členov skupín, ktoré musel
riešiť aj osobne. Niekto odstránil a zahodil zámku z vchodových dverí, vytrhli násilím
šróby z mreží, aby sa dostali na poschodie a mohli si pustiť vody. Taktiež poukázal
na nevhodné správanie k ženám, ktorým vulgárne nadávajú.
PaedDr. Šrobár uviedol, že tiež prepožičiava telocvičňu, platí však správcu, ktorý tam
má dozor a pokiaľ sa vyskytnú problémy s partiou ruší zaraz zmluvu. Treba navýšiť
nájom a zaplatiť človeka, ktorý tam bude. Nemôže všetko robiť Milan v rámci
svojho pracovného času. Je problém, že riaditeľka školy dlhodobo a často chýba,
pretože zástupkyňa Mgr. Majerová nemôže všetko stihnúť. Bude potrebné riešiť túto
situáciu.
G/ Starosta spracuje plán zastupiteľstiev v cykle každých 6 týždňov a plán dostane
každý poslanec. Najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva bude 4. apríla 2007.
Viac príspevkov do diskusie už nebolo.
Prehľad o hlasovaní v jednotlivých uzneseniach je prílohou tejto zápisnice.
Bod č. 10 – Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie ukončil.
Zapisovateľka : Jana Tomková
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Overovatelia: Stanislav Demko

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

Oľga Lešková

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

