Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej, ktoré
sa uskutočnilo dňa 3. apríla 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 č. 1/2007 o poskytovaní
opatrovateľskej služby a o výške úhrady za poskytnuté úkony
6. Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2007 Prevádzkový poriadok
pohrebiska v obci Lisková
7. Zmena rozpočtu Obce Lisková na rok 2007 rozpočtovým opatrením č. 1
8. Programové vyhlásenie na volebné obdobie rokov 2007-2010
9. Schválenie zápisu za rok 2006 do Obecnej kroniky
10. Rôzne, diskusia, uznesenie.
11. 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. Vilmu
Martonovú a p. Jozefa Rošteka.
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Poslanci jednohlasne zvolili za predsedu Pavla Kubalu a za člena PaedDr. Mojmíra
Šrobára.
Bod č. 4 – Kontrola uznesení
Starosta skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.
Hlavný kontrolór Ing. Piroh uviedol, že v zmysle uznesenia č. 12 žiadané stanovisko
predložil predsedovi F a LP komisie Ing. Murinovi, dnes ho odovzdal každému
poslancovi, v ktorom podrobne rozvádza navýšenie rozpočtu v roku 2006 oproti roku
2003 v žiadaných položkách. V položke mzdy na správe bolo najväčšie navýšenie
v mzde starostu, ktorá sa odvodzuje od priemernej mesačnej mzdy zamestnanca
v národnom hospodárstve na základe údajov Štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce. V našej
obci je koeficient 2,2. Taktiež v roku 2006 končilo obdobie, takže poslanci schválili
v roku 2006 odmenu za IV/2006 – takže odmena bola vyplatená v roku 2006 5x. Tak
isto bola preplatená dovolenka, ktorú si starosta nevyčerpal – preplatenie tiež
schvaľovali poslanci.
U pracovníčok bolo navýšenie z dôvodu zvýšenia platového stupňa a valorizácie
platov v zmysle zákona. V roku 2006 bola vyplatená mimoriadna odmena jednej
pracovníčke pri životnom výročí.
V roku 2003 bola iná štruktúra v účtovníctve ako v r. 2006, čo taktiež ovplyvnilo
výsledky.

Mzda na položke Hlavný kontrolór obce bola navýšená z dôvodu zmeny zákona.
Odmenu pre kontrolóra predtým určovali poslanci. Od roku 2004 je plat hlavného
kontrolóra súčinom priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom
hospodárstve na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci
kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce. V našej obci je koeficient
1,54. Poslanci schvaľujú HK len dĺžku pracovného času.
Stavebný úrad má sídlo v Lúčkach. V základnej zmluve v roku 2003 bol poplatok 20,Sk na obyvateľa, ešte v tom istom roku sa dodatkom zvyšoval poplatok o 10,- Sk.
Hlavný kontrolór predložil F a LPK zmluvu a všetky jej doplnky. Treba však
aktualizovať zmluvu ohľadom stavebného úradu. V položke Knižnica bolo navýšenie
na mzde z dôvodu valorizácie a zvýšenia tarifného stupňa. Taktiež pracovníčka bola
v roku 2003 viackrát PN.
Predložil tabuľku zaradenia pracovníčok v platových triedach a stupňoch. Poslanci
schvaľujú rozpočet, v ktorom sú rozpočtované prostriedky aj na mzdy.
Hlavný kontrolór doporučuje aktualizovať mzdový poriadok. Hlavný kontrolór uviedol,
že komisia po svojom prvom zasadnutí žiadala presný rozpis miezd na správe obce
podľa pracovníkov.
Túto tabuľku síce v spolupráci so mzdovou účtovníčkou
pripravil, ale ju nepredložil, pretože je to protizákonné. Keďže pri 5 pracovníčkach, aj
keď sa neuvedie meno, sú údaje identifikovateľné, predloží ju až keď to obecné
zastupiteľstvo schváli uznesením a preberie tak zodpovednosť.
RNDr. Timko uviedol, že podľa zákona 553/2002 môže obecného zastupiteľstvo
žiadať údaje o výške platu jednotlivých pracovníkov.
Hlavný kontrolór oponoval, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet, v ktorom je
aj položka mzda pracovníkov, ale nerozhoduje o platoch pracovníkov.
RNDr. Timko žiadal, aby komisia dostala podklady o mzdách, aby mohla rozpočet
predložiť, čo je aj v pravidlách o kontrolnej činnosti obce.
PaedDr. Šrobár uviedol, že aby mohli schváliť rozpočet musia vedieť aké sú finančné
čiastky nárokovateľné a nenárokovateľné. Knižnica je väčšinou v iných obciach na
dohodu, takže sú menšie náklady na mzdy. Potrebné je aktualizovať náplne práce.
Náklady na stravovanie zamestnancov by sa znížili, keby sa zamestnanci stravovali
v školskej jedálni a počas prázdnin by dostávali gastrolístky.
Ing. Murina uviedol, že nevie či poslanci majú právny nárok na informáciu o mzdách
každého pracovníka. Ak to bude potrebné požiadame o finančný audit, ktorý posúdi
oprávnenosť miezd. Taktiež podporil požiadavku, aby boli predložené finančnej
komisii pracovné náplne všetkých poslancov.
Ing. Lesák žiadal, aby sa informácie o mzdách pracovníkov OU poskytli Finančnej
komisii.
V diskusii znova vystúpil RNDr. Timko, hlavný kontrolór Ing. Piroh, Ing. Murina, p.
Martovnová, PaedDr. Šrobár a p. Macíková.
Poslanci jednomyseľne schválili uznesenie, v ktorom uložili Obecnému úradu
v Liskovej predložiť Finančnej a legislatívno-právnej komisii tabuľku s obsahom:
ročný tarifný plat, odmeny a osobné príplatky na každého zamestnanca OU za roky
2003, 2004, 2005, 2006.
Starosta uviedol, že od jeho nástupu do funkcie v roku 2003 prešli zo štátu na obce
rôzne kompetencie, ktoré priniesli veľa práce naviac, ale na obecnom úrade je stále
ten istý počet pracovníkov. Pracovníčky majú kumulované funkcie. Napr. kultúrna

pracovníčka taktiež spracúva rôzne druhy daní, inkasuje financie a robí aj iné
potrebné práce. Patríme medzi najväčšie obce v okrese a personálne obsadenie je
v porovnaní s okolitými obcami podobné.
Pripravovaná investičná bytová výstavba bude veľmi náročná - vykupovanie pôdy,
príprava zmlúv, investičné práce – takže ak sa to nebude robiť zmluvne s nejakou
organizáciou, bude potrebné na stavebnú činnosť na určitú dobu prijať pracovníka
z odboru stavebníctva.
Bod č. 5 – Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2007 o poskytovaní
opatrovateľskej služby a o výšky úhrady za poskytnuté úkony.
Na zasadnutí minulého obecného zastupiteľstva poslanci neschválili VZN
o opatrovateľskej službe, ktoré predložili pracovníci obce. Na základe doporučenia
RNDr. Timka a Ing. Lesáka, ktorí žiadali, aby VZN pripravila Komisia sociálna
a kultúrna, ktorá sa skontaktuje s opatrovanými a opatrovateľkami, zistí ich pomery
a preverí možné úhrady a na základe týchto informácií predloží nové VZN
poslancom, komisia VZN spracovala, bolo doručené každému poslancovi a vyvesené
na vývesnej tabuli.
Predsedníčka KSaK uviedla, že nové VZN porovnávali s okolitými obcami a keďže
prokuratúra žiadala, aby úhrady boli za úkony a nie za hodinu služby, vo VZN sú
úhrady za poskytnuté úkony.
RNDr. Timko uviedol, že VZN má predkladať odborný pracovník obce. Taktiež sa
pýtal prečo nebolo oboznámené obecné zastupiteľstvo ihneď po kontrole
prokurátorky o proteste proti VZN, v novom VZN sú tiež úkony za hodiny.
V proteste prokuratúry bolo veľmi veľa upozornení na nedostatky v opatrovateľskej
službe.
P. Macíková uviedla, že zmluvne vykonáva opatrovateľskú službu Charita, ktorá má
aj všetky doklady. My sme nemali dokumenty, ktoré žiadala prokurátorka, pretože
boli na Charite, ktorá ich spracovávala. Po kontrole prokurátorky sme zmenili systém
práce v oblasti opatrovateľskej služby, aby originály dokumentov boli na obecnom
úrade.
V zmysle školení a doporučení aj pracovníkov Ministerstva práce a sociálnych vecí
sme považovali protest prokurátora voči VZN ako neoprávnený a VZN, kde je úhrada
za hodinu opatrovateľskej služby podľa výšky dôchodku sme považovali za sociálne
spravodlivejšie. Z tohto dôvodu sme najskôr my za našu obec, neskôr, keď bola
prokurátorka na kontrole aj u ostatných obcí a napadla aj ich VZN, starostovia
taktiež požiadali spoločne o oficiálny výklad MP a SV. Výklad ani na opakovanú
žiadosť v roku 2006 neprišiel, boli nové voľby do samosprávy ako bolo vysvetlené
na minulom zasadnutí, takže bola táto informácia oddialená, čo sa už nebude
opakovať.
P. Tomková uviedla, že Charita neakceptovala niektoré naše žiadosti o určité úkony
v opatrovateľskej službe v zmysle správneho poriadku. Po ústnych jednaniach, ktoré
boli ešte pred návštevou prokurátorky, sme ich už písomne upozornili, že ak nebudú
akceptovať naše požiadavky bude prehodnotená zmluva, ktorú obec s nimi
podpísala.
Starosta dal hlasovať o VZN č. 1/2007. RNDr. Timko sa zdržal hlasovania, ostatní
poslanci všetci hlasovali za prijatie VZN.
Bod č. 6 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007 Prevádzkový poriadok
pohrebiska v obci Lisková

VZN predkladala P. Macíková . Uviedla, že bolo predložené Regionálnemu úradu
verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši, pracovníci ktorého boli aj na kontrole
v
Dome smútku a na cintoríne. Návrh VZN, ktorý obdržali poslanci s pozvánkou na
minulé zasadnutie OZ dňa 13. februára 2007 len na pripomienkovanie, bol čiastočne
z ich doporučenia pozmenený. Najdôležitejšie zmeny boli nasledovné: bola tam
zmena názvu VZN, v čl. 5 ods. 2 druhá a tretia veta znie: “Teplota chladenia je do 50
C. Ak doba od zistenia úmrtia lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, do
pochovania presiahne 14 dní, alebo ak to vyžaduje stav ľudských pozostatkov, uložia
sa do mraziaceho zariadenia v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok.“
Taktiež v čl. 5 boli doplnené názvy dezinfekčných prostriedkov. Tlecia doba je zo
zákona minimálne 10 rokov, v návrhu bolo 25 rokov. Pracovníci RÚVZ doporučili
skrátiť aspoň na 20 rokov. Zmeny sme zapracovali do nového VZN, ktorý bol
doručený poslancom a vyvesený na úradnej tabuli.
Finančná a legislatívnoprávna komisia ho na svojom zasadnutí pripomienkovala
a spracovala pripomienky, ktorou navrhuje znížiť v čl. 8 nájomné za hrobové miesto
o 50 % a RNDr. Timko žiadal doplniť v úvode zákon o Živnostenskom podnikaní č.
455/91.
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej jednomyseľne
schválilo Všeobecne záväzné
nariadenie č. 2/2007 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Lisková podľa
predloženého návrhu s úpravou podľa pripomienky /príloha č. 2 a 2a/ Finančnej
a legislatívno-právnej komisie: V úvode doplnený zákon č. 455/91 a v čl. 9 Nájomné
za hrobové miesto – sadzby znížené o 50%.
RNDr. Timko žiadal starostu obce, aby vo vzťahu k OÚ zabezpečil do budúcnosti
bezchybný výkon správy obce v súlade so zákonmi, štatútom obce Lisková
a všeobecne záväznými nariadeniami, čo poslanci aj jednomyseľne schválili.
RNDr. Timko uviedol, že už v minulosti boli prokuratúrou napadnuté viaceré
všeobecné záväzné nariadenia a žiadal vyvodiť dôsledky voči pracovníkom, ktorí ich
pripravujú.
Starosta dal slovo p. Tomkovej, ktorá poukázala na nejednotný postup pracovníkov
prokuratúry, keď jedno a to isté VZN bolo v minulosti prijaté bez pripomienok
a neskôr, napriek tomu že neboli nijaké zmeny v ňom ani v zákone, ho druhý
pracovník prokuratúry napadol vo viacerých bodoch. Prokuratúra napadla VZN i vo
veľkých mestách a tiež také, ktoré pripravoval renomovaný právnik s tímom svojich
pracovníkov.
Bod č. 7 – zmena rozpočtu obce Lisková na rok 2007 rozpočtovým opatrením
č. 1
Starosta požiadal p. Bartekovú, aby bližšie vysvetlila navrhovanú zmenu rozpočtu.
P. Barteková uviedla, že návrh na zmenu dostal každý poslanec s pozvánkou.
Najväčšie rozdiely boli vo výnose dane z príjmov FO, kde bolo navýšenie v príjme
oproti rozpočtu o 2 363 tis. Sk . Z odpredaja cenných papierov bol ďalší príjem vo
výške 854 tis. Sk, ktorý sa vedie ako finančná operácia. Vo výdavkoch to boli
navrhovaná najväčšie zmena na Správu obce – údržba budov – 800 tis. Sk
Prerokovala ho aj Finančná a legislatívnoprávna komisia, ktorá navrhla ďalšie
úpravy.
Hlavný kontrolór Ing. Piroh uviedol, že FaLPK prejednávala i Záverečný účet obce za
rok 2006, ktorý však na zasadnutie OZ nebol predložený, pretože nie je ešte
auditórska správa.
Starosta oboznámil poslancov, že príjem z odpredaja cenných papierov je
z odpredaja veľkej vodárenskej spoločnosti v Žiline, ktorá sa rozdelila, my máme

teraz akcie v Ružomberskej vodárenskej spoločnosti. Taktiež uviedol, že budova
obecného úradu má viac ako 90 rokov, boli a ešte i sú potrebné opravy. Interiér sa
urobil, občania chvália, je ešte potrebné zrekonštruovať hygienické zariadenia. Sme
obecný aj daňový úrad, ktorý by mal aj reprezentovať. Na exteriéry budovy by bolo
treba urobiť omietku, presypať strechu, opraviť, prípadne zvaliť pergolu, pretože je
prehnitá a aj polámaná. Zariadenia, ktoré už boli zakúpené /telefónna ústredňa,
bezpečnostné zariadenie, multifunkčné zariadenie/ boli osadené pred úpravou
interiéru, lebo sa najskôr ťahali siete. Je potrebné zakúpiť i kosačky. Do budúcnosti
treba plánovať aj zakúpenie nejakého vozidla namiesto multikáry, ktorá je stará
a stále si vyžaduje opravy.
RNDr. Timko uviedol, že čo je potrebné, tak sa musí urobiť, ale poslanci mali byť
oboznámený dopredu a chcel by vedieť, čo bolo uhradené sumou 300 tis. Sk na
údržbe obecného úradu.
Starosta uviedol, že využil pracovníkov na verejnoprospešných prácach na práce, za
ktoré by si firma účtovala aj viac ako 150 tis. Sk a taktiež murára, ktorý bol v tom
čase voľný. Okrem odborných prác, všetky ostatné práce urobili pracovníci obce.
/Osekanie starej omietky, vysekanie a vyrovnanie podláh betónom, zníženie
a zateplenie stropov, vysekanie a osadenie rúrok na siete, nové elektrické vedenie
v určitých miestnostiach, vymaľovanie./ Neplánoval opravy v takom rozsahu, určité
práce si vyžiadali ďalšie práce./ Presný rozpis položiek, ktoré sa vyčerpali na
rekonštrukciu predloží na ďalšom zasadnutí OZ. Prostriedky z výnosu dane z príjmov
FO, ktoré neboli rozpočtované inde sme dali na Investičnú bytovú výstavbu, ktorá
bude najdôležitejšia v nasledujúcom období. Pokiaľ sa prostriedky nevyčerpajú tento
rok, môžu sa preniesť do budúceho.
K téme diskutovali ešte poslanec PaedDr. Šrobár, RNDr. Timko, Ing. Murina, p.
Lešková, ktorá uviedla, že na Komisii stavebnej a pre verejný poriadok požiadali, aby
bol na zasadnutie obecného zastupiteľstva prizvaný Ing. Benčo, čo uviedli aj
v zápisnici, aby sa poslanci mohli bližšie informovať o plánovaných prácach.
Starosta odpovedal, že hneď po komisii hovoril s Ing. Benčom, s ktorým úzko
spolupracuje, nepovažoval za vhodné pozvať ho na dnešné zastupiteľstvo vzhľadom
na množstvo bodov, ktoré sa majú prerokovávať. Pozve ho na ďalšie zasadnutie,
ktoré sa bude zaoberať individuálnou bytovou výstavbou. PaedDr. Šrobár navrhol,
aby sa čo najskôr po Veľkej noci uskutočnilo mimoriadne zasadnutie, ktoré by
prejednalo len Správu o plnení rozpočtu za rok 2006 a investičnú bytovú výstavbu.
Ing. Lesák uviedol, aby si Ing. Benčo pripravil materiál, v ktorom bude rozpísaná
postupnosť pri zabezpečovaní individuálnej bytovej výstavby.
RNDr. Timko navrhol prijatie 1 zmeny rozpočtu odložiť, ale čerpanie finančných
prostriedkov na opravu budovy obecného úradu by chcel vedieť už teraz.
P. Barteková priniesla podrobný rozpis čerpania – na nákup materiálu a zariadenia
nových miestnosti i na úhradu prevedených prác: kúrenárske práce, položenie
podláh, stierky.
PaedDr. Šrobár uviedol, že každý kto sa trochu vyzná v problematike uzná, že
náklady neboli predražené, len je potrebné aby boli poslanci informovaní o takýchto
prácach dopredu.
RNDr. Timko znova uviedol, že neboli dodržané zásady hospodárenia ani uznesenie,
kontrolór nezabezpečil, aby boli dodržané rozpočtové pravidlá.
Starosta odpovedal, že ho na to kontrolór upozorňoval, aby dal schváliť čerpanie
prostriedkov na opravu budovy OÚ, boli však voľní ľudia, ktorí mohli okamžite

pracovať, tak to využil, s tým že poslancov bude informovať na najbližšom zasadnutí
OZ a požiada o zmenu rozpočtu. Znova zopakoval, že v budúcnosti bude vykonávať
takéto práce až po schválení obecným zastupiteľstvom. Ďalej však uviedol, že
v minulosti predložil viac materiálov k pripomienkovaniu – projekt námestia,
zástavka, hodiny, písomné materiály- ale zo strany poslancov nikto neprišiel so
žiadnym doplnením, návrhom zmeny a pod.
Ing. Murina požiadal starostu, aby pripravil rozpis prác, ktoré sa už urobili a tiež čo je
potrebné ešte uskutočniť pri oprave budovy OÚ. Rozpis sa predloží Stavebnej
komisii, aby posúdila nutnosť a postupnosť prác. Rozpočet na to prerokuje FaLPK
a dá doporučenie zastupiteľstvu.
RNDr. Timko uviedol, že nie všetci súhlasia, aby sa rekonštruoval úrad, niektorí
občania chcú, aby sa najskôr urobili chodníky.
P. Macíková oboznámila prítomných, že bude potrebná dôslednejšia evidencia
hrobov, ktorých je v našom cintoríne 1450 – musí byť spracovaná mapa cintorína,
cintorínske knihy. Bude potrebný nový program do počítača, buď vytvoriť alebo
zakúpiť. Náklady na zakúpenie programu bude tiež potrebné upraviť v rozpočte.
Prvú zmenu rozpočtu na rok 2007 poslanci neschválili, bude sa opätovne
prerokovávať na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Bod č. 8 – Programové vyhlásenie na volebné obdobie rokov 2007-2010.
Starosta uviedol, že pripravil programové vyhlásenie, ktoré doplnil o žiadané termíny.
Toto bolo doručené každému predsedovi komisie. V termíne, ktoré schválilo obecné
zastupiteľstvo, prišli doplnky len od Komisie kultúrnej a sociálnej, ktoré sa
zapracovali do programového vyhlásenia a toto bolo doručené každému poslancovi.
Ing. Murina uviedol, že sú v ňom niektoré vety zložité, mali by byť spracované
jednoduchšie a obidva chodníky by mali byť urobené už v tomto roku.
Starosta odpovedal, že robiť chodník od kultúry ku cintorínu bude veľmi zložité, idú
tam rôzne káble a siete, predrealizačná príprava bude trvať dlho, lebo je potrebných
veľa vyjadrení.
Ing. Lesák uviedol, že pripomienky za jeho komisiu boli doručené na obecný úrad
meilom len dnes, lebo bol pracovne veľmi zaneprázdnený.
Ich komisia doporučuje:

- 2x ročne zorganizovať stretnutie so zástupcami organizácií v obci a diskutovať

-

-

-

-

o spolupráci týchto organizácií s Obecným úradom pri napĺňaní
Programového vyhlásenia a pri celkovom rozvoji obce, aby sa v obci vytvorila
dobrá atmosféra.
Taktiež podporovať neformálne skupiny – mládež, ženy, aby sa tiež mali kde
stretávať napr. v cirkevnej škole.
Riešiť základné sociálne problémy mladých.
pokračovať v budovaní obecnej webstránky s cieľom zabezpečiť okrem
reprezentačnej časti aj dostatočne kvalitnú informačnú časť – všetky
uznesenia, dochádzku poslancov, všeobecne záväzné nariadenia, dochádzku
poslancov, tlačivá.
zriadiť obecný časopis vydávaný s 2-mesačnou periodicitou
vyriešiť otázku motokrosovej dráhy v oblasti Skorín – buď pomôcť
zlegalizovať, motorkári by si zriadili Motoklub pri OŠK Lisková, potom by sa

o dráhu aj starali, alebo zistiť či oblasť nepatrí do chráneného pásma
a činnosť zakázať.
V minulosti sa hovorilo o ihrisku s umelou trávou, kde by sa plánovalo urobiť. Treba
zainvestovať do budovy OŠK, urobiť v streche nadstavbu, zvýši sa počet ubytovacích
miest, kde by mohli chodiť športovci na sústredenia. V súčasnosti začína nové
programovacie obdobie a azda by sa dali získať aj nejaké zdroje z fondov Európskej
únie.
V oblasti školstva – škola by mala podporovať športovú a kultúrnu činnosť
a riaditeľka by mala spracovať víziu rozvoja školstva, ktorú predloží zastupiteľstvu.
Ing. Lesák taktiež uviedol, že je veľmi málo kultúrnych podujatí organizovaných
obcou, kultúrna pracovníčka by mala ešte z vlastnej iniciatívy pripraviť minimálne 5-6
podujatí viac ako je.
K tejto pripomienke uviedla p. Martonová, že náklady na kultúrne vystúpenia iných
súborov sú vysoké a návštevnosť veľmi malá, takže akcie sú stratové. Doporučuje
radšej zorganizovať vlastný divadelný súbor ako v minulosti, vtedy bude určite
návštevnosť vyššia.
Ing. Lesák doporučil, aby sa podporovali stretnutia členov rôznych organizácií.
Dakedy na každú výročnú schôdzu boli pozvaní aj predsedovia ostatných
organizácií.
Starosta k návrhu zlegalizovania motokrosovej dráhy na Skoríne uviedol, že s tým
nesúhlasí aj vzhľadom k tomu, že motorkári ohrozujú občanov nebezpečnou jazdou
a obťažujú ich nadmerným hlukom a smradom. Sú problémom aj v okolitých obciach,
lebo devastujú prírodu, u nás ničia napr. i chodník na Kalváriu, opravíme ho a za
chvíľu je zničený.
Ing. Murina uviedol, že malé ihriská s umelou trávou sa financujú spôsobom 1/3 obec
a 2/3 štát čo sú pri cene 1 500 000,-Sk za ihrisko pre obec veľké náklady.
PaedDr. Šrobár podporil výstavbu ihriska s umelou trávou, je to veľká investícia, ale
do budúcnosti aj vzhľadom k tomu, že nepotrebuje ďalšiu údržbu aj veľký prínos.
Starosta uviedol, že už v minulom roku sme požiadali o dotáciu na toto ihrisko, ale
bolo pozastavené prijímanie žiadostí, pretože sa ešte financovali žiadosti schválené
v roku 2005. Zistíme, ako je to v súčasnosti a ak to bude možné, podáme novú
žiadosť. Programové vyhlásenie sa neschvaľovalo, bude sa prerokovávať na ďalšom
plánovanom zasadnutí OZ .
Bod č. 9 – Schválenie zápisu za rok 2006 do Obecnej kroniky
Hlavný kontrolór Ing. Piroh uviedol, že v histórii zvonov je nezrovnalosť, že sa zastaví
na obecnom úrade a zápis sa doplní v tejto časti. Taktiež pripomienkoval, že je tam
spomenutá činnosť len za niektoré organizácie.
P. Tomková uviedla, že všetky organizácie boli ústne aj písomne viackrát požiadané,
aby doniesli príspevok do kroniky. V kronike sú uvedené všetky organizácie, ktoré
v obci pracujú, ale rozsiahlejšie o činnosti je len o tých organizáciách, ktoré doniesli
príspevok.
Poslanci schválili zápis do Kroniky obce za rok 2006 s tým, že sa opraví časť
o zvonoch a doplní sa o činnosť ostatných organizácií. Starosta dal hlasovať , RNDr.
Timko sa zdržal hlasovania, ostatní hlasovali za predložený návrh.
Bod č. 10 – Rôzne

RNDr. Šrobár uviedol, že mali zasadnutie Školskej komisie. Prejednávali žiadosť p.
Viharovej o zvýšenie stravného lístka o 2,-Sk. Suma, ktorú zaplatí stravník za lístok
sa používa len na nákup potravín.
Komisia doporučila schváliť žiadosť p. Viharovej.
Taktiež doporučila vytvoriť stravovaciu komisiu, kde by boli zástupcovia zo základnej
aj materskej školy, z rodičov stravujúcich sa detí, prípadne pracovník z obecného
úradu.
Doporučil tiež, aby sa zamestnanci obecného úradu stravovali v školskej jedálni a tak
podporili vlastné zariadenie. Malo by to určite vplyv i na kvalitu, na ktorú sú
v súčasnosti sťažnosti.
Poslanci jednomyseľne schválili s účinnosťou od 1. 5.2007 navýšenie sumy o 2,-Sk
na jeden obed na nákup potravín pre všetky skupiny stravníkov.
Taktiež jednomyseľne schválili stravovaciu komisiu, jej zloženie sa doplní na
budúcom zasadnutí OZ.
Školská komisia prerokovala i žiadosť p. Brestovskej – zástupkyne riaditeľky pre
MŠ, ktorá žiadala navýšenie z 2,5 triedy na 3 triedy.
Komisia nedoporučila navýšenie s ohľadom na dosť veľký finančný nárast a taktiež
na znižujúci sa počet detí v materskej škole. P. Brestovská požiadala taktiež
o vybudovanie oplotenia v záhrade materskej škole tak, aby sa tam nedostali psy,
ktoré znečisťujú najmä pieskoviská a tiež, aby tam nechodili poobede cudzí ľudia,
ktorí poškodzujú zariadenie v záhrade. Vzhľadom k tomu, že podporujeme otvorenú
školy – aby sa deti mohli hrať v týchto zariadeniach aj v poobedňajších hodinách komisia nedoporučila areál uzavrieť, ale opraviť bránu a časť plota, aby sa tam
nedostali psy.
PaedDr. Šrobár uviedol, že požiadal na komisii Mgr. Nemčekovú – riaditeľku školy ZŠ
s MŠ o informáciu, aký je jej zdravotný stav a ako si to predstavuje do budúcnosti,
pretože zo zdravotných dôvodov už viac rokov dlhodobo chýba, čo sa samozrejme
musí odzrkadliť aj na výsledkoch školy. P. riaditeľka neuviedla nič bližšie, takže
doporučil starostovi, aby sa s ňou ako zriaďovateľ porozprával, aby sme vedeli čo
ďalej. Jej volebné obdobie končí až v roku 2008, takže či to bude zvládať alebo sa
uskutoční nové výberové konanie.
Ing. Murina – Predseda FaLP komisie uviedol, že na komisii prejednávali žiadosti
organizácií a doporučili schváliť výšku dotácie na rok 2007 tak ako v roku 2006.
Jedna žiadosť bola od neorganizovanej skupiny, tej nedoporučili schváliť dotáciu, ale
finančne pomôcť z iných zdrojov obce a žiadosť od Poľovníckeho združenia
doporučili doplniť podľa položiek a Hubertove dni financovať z kultúrnej činnosti
obce ako kultúrne podujatie.
Poslanci návrh komisie, aby organizáciám bola poskytnutá dotácia v takej výške ako
v minulom roku, jednomyseľne schválili.
Ing. Lesák – predseda Komisie pre mládež predložil návrh na poskytnutie príspevkov
z Programu podpory detí a mládeže na rok 2007, ktorý však nebol kompletný, preto
ho poslanci neschvaľovali.
Komisia doporučila upraviť výšku finančnej dotácie v Programe ochrany a podpory
detí a mládeže podľa platnej vyhlášky ministerstva školstva nasledovne:
Článok IV. bod 2.1:
Pri jednodňových akciách sa poskytuje finančná dotácia na cestovné a pri návšteve
kultúrnych zariadení na vstupné maximálne výšky do 90 Sk/deň a osobu.
Článok IV. bod 2.2:
Pri viacdňových akciách sa poskytne finančná dotácia na cestovné, stravu
a ubytovanie maximálne do výšky 150 Sk/deň a osobu.
Článok IV. bod 2.1:

Pri návšteve kultúrnej akcie sa poskytuje dotácia na cestovné a na vstupné max. do
výšky 90 Sk/deň a osobu. Dotácie sa poskytujú len pri návšteve kultúrnej akcie
sledujúcej vzdelávací a výchovný cieľ.
Starosta dal hlasovať o návrhu Ing. Lesáka, poslanci návrh jednomyseľne schválili.
Ďalej Ing. Lesák uviedol, že Ing. Jozef Murina sa zriekol členstva v Komisii pre
mládež z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti a členovia komisie navrhujú komisiu
doplniť o nových členov aj z radov evanjelickej mládeže alebo z radov
„nezaregistrovanej mládeže“- napr. Slavomírom Lukačom. Ing. Murina sa ho spýta
a na budúcom OZ sa môže schváliť za člena do Komisie pre mládež.
P. Martonová – predsedníčka Komisie sociálnej a školskej uviedla, že p. Švárna
a Ing. Katarína Glodžáková sa zriekla členstva v komisii. Navrhuje doplniť do komisie
Mgr. Máriu Glodžákovú. Poslanci členstvo Mgr. Glodžákovej v Komisii sociálnej
a kultúrnej jednomyseľne schválili.
Poslanec p. Roštek uviedol, že občania bývajúci pri humne, ktorého majiteľom je Ján
Kľačko a užíva ho rodina Rázgová sa sťažujú na hnojnicu, ktorá vyteká z ich
hnojiska, rozlieva sa po spoločných dvoroch a nakoniec vteká do jarku. Je tam
smrad, muchy – znečistené prostredie.
Starosta uviedol, že sme obdržali sťažnosť, riešila ju i komisia, urobili sa fotografie.
Rodine Rázgovej bol doručený list s termínom dokedy musia zabezpečiť hnojisko
tak, aby neznečisťovalo životné prostredie a neobťažovalo obyvateľov žijúcich
v okolí.
Starosta predložil žiadosť p. Maslovej, ktorá má 4 ročného syna s veľmi ťažkým
psychickým a telesným postihnutím o finančné prostriedky na jeho liečbu v zahraničí.
Starosta navrhol príspevok 25 tis. Sk. P. Roštek navrhol zaplatiť jednu celú liečbu.
Diskutovali aj ďalší poslanci, ktorí doporučili zverejniť žiadosť na našej webovej
stránke, prípadne v kostole, azda by prispeli aj ostatní obyvatelia obce. RNDr. Timko
navrhol, aby žiadosť prerokovala F a LP komisia a na základe jej doporučenia sa
príspevok schváli na ďalšom zasadnutí OZ, čo poslanci akceptovali.
Ing. Murina uviedol že:
A/ na vyšnom konci pri obchode Jednota bolo v potoku pred skružou sito, ktoré
teraz tam už nie je. Doporučil, aby sa osadilo nové sito, je potrebné zabezpečiť ho
pred krádežou – privariť. Môže sa stať nejaké nešťastie – dieťa vlezie, prípadne sa
skruža upchá odpadom.
B/ z dvoch strán športového ihriska v základnej škole osadiť sieť, ktorá zachytí
lopty, aby sa nepoškodzoval majetok občanov, prípadne, aby sa deti pri preliezaní
cez plot neporanili.
Poslanci doporučili napísať list riaditeľke školy, aby osadenie siete zabezpečili.
P. Martonová konštatovala, že nová autobusová zastávka je malá, zmestí sa pod ňu
len pár ľudí .
Starosta uviedol, že aj my sme si mysleli, že bude väčšia – budeme to ešte riešiť.
P. Tomková skonštatovala, že plocha pred kultúrnym domom je trhovým miestom. Na
každom trhovom mieste musí byť aj predajný stánok. Prispôsobiť predajný stánok
k autobusovej zastávke tak, aby sa aj tam v prípade potreby mohli skryť ľudia, ale
aby aj estetický dojem bol dobrý.
RNDr. Timko uviedol, že je potrebné aktualizovať právne normy. Doporučil
poslancom, aby uložili Finančnej a legislatívno-právnej komisii prerokovať
a aktualizovať do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva Štatút obce

Lisková, Organizačný poriadok Obecného úradu, Pracovný poriadok a Poriadok
odmeňovania, čo poslanci jednohlasne schválili.
Taktiež poslanci jednohlasne schválili uznesenie, v ktorom žiadajú starostu obce,
ktorý podľa Organizačného poriadku Obecného úradu Lisková v pracovno-právnych
a mzdových veciach plní úlohu vedúceho organizácie, aby okrem uvedených
dokumentov predložil komisii na prerokovanie i podrobné náplne práce
zamestnancov OÚ.
P. Kubala uviedol, že sa informoval o možnosti posilniť autobusové spojenie o 6,30
hod. v pracovných dňoch. Kapacitne sa to však nedá poriešiť, len po 7 hod. – vtedy
však už chodí vlak. Upozornia však vodičov autobusov, aby žiadali cestujúcich, aby
sa potlačili, pretože niekedy by sa zmestili aj všetci, ale nie je ochota u cestujúcich.
P. Kubalu upozornili obyvatelia na problém, že na križovatke pri Pieckovcoch stojí
mláka, ktorá v zime zamrzne a už sa na nej pošmykla jedna obyvateľka a pri páde si
zlomila ruku.
Starosta uviedol, že budeme hľadať riešenie, aby tam voda nestála. Prípadne
budeme rokovať so SEVAKom, aby tam osadili vpust do kanalizácie.
Viac príspevkov do diskusie už nebolo.
Prehľad o hlasovaní v jednotlivých uzneseniach je prílohou tejto zápisnice.
Bod č. 11 – Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie ukončil.
Zapisovateľka : Jana Tomková
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Overovatelia: Vilma Martonová

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

Jozef Roštek

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

Ján L a u k o
starosta obce

