Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej, ktoré
sa uskutočnilo dňa 26. júna 2007 na Obecnom úrade v Liskovej
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta Ján Lauko privítal prítomných a otvoril zasadnutie OZ. Ing. Lesák požiadal
o schválenie zmeny programu zasadnutia, tak, aby sa najskôr prejednala žiadosť
Motoklubu Choč, ktorú predložil Ing. Kolár. Starosta dal hlasovať o programe
s navrhovanou zmenou,
Poslanci program jednohlasne schválili.
Program: 1. Otvorenie.
2. Žiadosť Motoklubu Choč,
3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
4. Voľba návrhovej komisie.
5. Kontrola uznesení.
6. IBV
7. Organizačný poriadok
8. Rôzne, diskusia, uznesenie.
9. Záver
Bod č. 1 – Žiadosť Motoklubu Choč
Starosta Ján Lauko privítal aj zástupcu Motoklubu Choč Lisková Ing. Kolára a dal mu
slovo. Ing. Kolár uviedol, že Motoklubu Choč Lisková je riadne zaregistrovaný a
predsedom je Pavol Karník, ktorý je však odcestovaný, preto žiadosť Motoklubu
Choč predkladá on. Automotoklub Choč má záujem o prenájom obecného pozemku,
na ktorom by sa vybudovala motokrosová dráha. Prevádzkovali by tam svoj šport za
určitých dohodnutých podmienok. Taktiež by chceli spolupracovať s obcou, aspoň 2x
ročne by pre verejnosť urobili zadarmo akciu. Túto dráhu chcú vybudovať najmä
preto, aby motorkári nejazdili po dedine – väčšia bezpečnosť pre obyvateľov, taktiež
po lesoch, lúkach a poliach, kde ničia flóru a faunu. Jazdili by na vyhradenom
okruhu v časti, ktorá sa nazýva Skorín a v súčasnosti sa táto plocha nevyužíva na
iné účely. Pokiaľ by mali súhlas obce na prenájom pozemku, zabezpečili by si
i ostatné potrebné povolenia.
Starosta požiadal Ing. Benču – pracovníka stavebného úradu v Liskovej, aby vysvetlil
bližšie, čo všetko je potrebné, aby sa mohla takáto dráha sprevádzkovať.
Ing. Benčo uviedol, že stavebný úrad vydáva územné rozhodnutie o využití územia.
Ku žiadosti je potrebné doložiť platný vlastnícky list a nájomnú zmluvu s vlastníkom.
Ak je pôda vedená v katastri nehnuteľnosti ako orná pôda, bude potrebné vyjadrenie
Obvodného pozemkového úradu v Ružomberku. K vydanému návrhu je potrebné
doložiť vyjadrenia všetkých dotknutých úradov štátnej správy, zámer o využití
pozemku, vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia – oddelenie ochrany
prírody a krajiny, ak je tam aj pásmo lesa- vyjadrenie Lesného úradu v Ružomberku.
Taktiež kópiu katastrálnej mapy a musia uhradiť správny poplatok.
Nasleduje konanie o šetrení využitia územia a potom by nasledovalo rozhodnutie
o využití územia. Pokiaľ je lokalita v chránenom území – bolo by potrebné aj
posúdenie vplyvov na životnom prostredí.
Ing. Kollár uviedol, že vybavovanie bude náročné, ale oni sa budú snažiť, aby sa táto
dráha vybudovala. Ak však chcú začať, musia mať súhlas poslancov na prenájom
pozemku.
Ing. Murina uviedol, že na Skoríne len asi 50 m od dráhy je studňa, ktorá je zdrojom
pitnej vody pre Poľnohospodárske družstvo v Liskovej. Územie má v nájme
poľnohospodárske družstvo a využíva ho ako trvalé trávnaté porasty a kosí na nich
trávu. Nájomné zmluvy majú výpovednú lehotu 3-5 rokov. Uviedol, že podporuje

myšlienku, aby sa vybudovala dráha, lebo je to dosť ďaleko od obce, je to členitý
terén vhodný na tento šport, ale získať všetky povolenia bude veľmi náročné.
Ing. Lesák požiadal poslancov o podporu vzniku trate, ktorá bude v pásme za
diaľnicou. V Skýcove mali taktiež problém, že motorkári jazdili na rôznych miestach.
Po vybudovaní trate, si tam v určitom čase dovezú motorku, zajazdia si a odídu.
Motorkári, ktorí majú motorky, jazdiť neprestanú. Ak sa im umožní, budú len na
mieste, kde budú najmenej prekážať. Spýtal sa Ing. Benču, ako postupovať, aby sa
povolenie čo najrýchlejšie získalo.
Ing. Benčo uviedol, že vybaviť, aby sa trať mohla vybudovať v chránenej oblasti je
veľmi zložité a finančne náročné. V istej obci sa snažia o toto už 4 roky, vybavené to
stále nie je.
Ing. Piroh uviedol, že najskôr treba zistiť, či vlastníkom pozemku je skutočne obec,
predpokladá, že vlastníci sú občania a v tom prípade to obecné zastupiteľstvo
nemôže schváliť. Taktiež je tam poľovný revír, takže sa budú asi vyjadrovať aj
poľovníci a tiež občania obce.
Ing. Benčo uviedol, že na katastri je bežné, keď je vedené inak a je tam uvedená
poznámka. Pokiaľ dotknutý orgán vydá námietku, stavebný úrad nemôže vydať
rozhodnutia.
Starosta uviedol, že preverí vlastníctvo pozemkov. Je však tiež pravda, že môžu prísť
petície proti výstavbe dráhy od ostatných občanov. A starosta obce zastupuje
všetkých občanov obce.
Starosta dal hlasovať, o predbežnom súhlase k žiadosti Motoklubu Choč konať na
pozemku obce Lisková ďalšie kroky k schváleniu motokárovej dráhy. P. Roštek sa
zdržal hlasovania, ostatní boli za predbežný súhlas. Ing. Kollár vyjadril spokojnosť
s postojom poslancov k ich žiadosti. Písomnú žiadosť a vlastnícky list predložil
starostovi a po rozlúčke s prítomnými odišiel zo zasadnutia.
Ing. Lesák sa spýtal Ing. Benču, čo vie o zákaze vstupu bicyklistov do lesa.
Ing. Benčo uviedol, že pokiaľ mu je známe, bol schválený zákon, že bicyklisti môžu
chodiť v lese len po spevnených cestách, ale ešte ho nemusí podpísať prezident.
Bod č. 3 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta ako zapisovateľa určil p. Tomkovú, za overovateľov zápisnice RNDr.
Jaroslava Timku a p. Stanislava Demku.
Bod č. 4 - Voľba návrhovej komisie
Poslanci jednohlasne zvolili za predsedu Pavla Kubalu a za člena Jozefa Rošteka.
Bod č. 5 – Kontrola uznesení z 15. mája 2007.
Starosta konštatoval, že uznesenia boli splnené, alebo sa priebežne plnia.
Bod č. 6 – Investičná bytová výstavba
Starosta uviedol, že geometrický plán je spracovaný. Bola uzatvorená dohoda s p.
Mikulcovou, ktorá dostala od obce poverenie a od pondelka na katastri zisťuje listy
vlastníctva.
Na základe spracovanej štúdie sa dali požiadavky na spracovanie projektov na
všetky inžinierske siete. Výškopis a polohopis je už tiež hotový, takže projekty na
siete sa už môžu spracovávať.
Ing. Benčo potvrdil starostove slová. Uviedol, že je tam 128 podielov, mení sa
hranica zastavaného územia, takže to bude veľká práca.
Zástupca energetikov bol na jednaní, podala sa žiadosť, na zaradenie akcie do
investičných plánov Energetických závodov na II. polrok 2007. Ak naša akcia bola
zaradená do ich investičných plánov, všetky práce by sa hradili z prostriedkov
Energetických závodov.

Preložka trafostanice by bola veľmi komplikovaná a finančne mimoriadne nákladná.
Ak by sa prekladala do zeme, museli by sa meniť i stĺpy, lebo nie sú koncové.
Zvažujú sa
rôzne alternatívy. Možno by sa tomu dalo vyhnúť, keby bol na 1 pozemok navrhnutý
atypický projekt a na druhý výnimka.
Na SEVAK sme taktiež dali žiadosť o zaradenie našej akcie do zásobníka akcií na
rok 2008, záleží ako schváli predstavenstvo. Ak by nás tam zaradili, vybudovanie
rozvodov vody a kanalizácie by financoval SEVAK.
Najdôležitejšie je majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov. Uskutočniť verejný
hovor ohľadom takejto akcie nemusí byť vždy dobrým riešením, radšej rokovať ihneď
s majiteľmi pôdy a pozemky čo najrýchlejšie odkúpiť. Cenu pozemku stanoví
súdnoznalecký návrh, poslanci môžu cenu upraviť. Väčšinou ju zvyšujú o 10 %. Ak
niekto nebude chcieť predať, je potrebné vyvlastňovať, čo je nepríjemné a zdĺhavé.
Starosta potvrdil, že vyvlastňovanie je veľmi náročné a on sám to ako predseda MNV
zažil v osemdesiatych rokoch a ešte aj v súčasnosti dávajú naňho z týchto dôvodov
žaloby. Žalobu, ktorú naňho podala p. Balalová, súd v piatok zamietol, môže sa však
ešte odvolať. My vlastne vlastníkom zhodnotíme majetok, takže naozaj by nemali byť
problémy a pozemky pod cestu by nám vlastníci mali predať čo najlacnejšie.
P. Roštek sa spýtal v ktorom okamihu nastupuje vyvlastnenie a ako dlho trvá.
Ing. Benčo uviedol, že pokiaľ niektorý vlastník odmietne podpísať, ihneď sa začne
s vyvlastňovacím konaním, ktoré môže trvať dosť dlho. O relatívne rýchlom
vysporiadaní môžeme hovoriť, keď sa vysporiada do 2 rokov.
Ing. Lesák sa informoval, aká cena bude pri vyvlastnení.
Ing. Benčo odpovedal, že taká, za akú sa pôda vykupovala.
Viac otázok už poslanci nemali, preto sa Ing. Benčo rozlúčil a odišiel zo zasadnutia.
Bod č. 7 – Organizačný poriadok
Ing. Murina ako predseda Finančnej a legislatívnoprávnej komisie uviedol, že
pracovníčky obce predložili komisii spracovaný organizačný poriadok i s náplňami
zamestnancov a tiež pracovný poriadok. Organizačný poriadok bol doručený spolu
s pozvánkami i všetkým poslancom. Komisia na svojom zasadnutí upravila a doplnila
organizačný poriadok v určitých častiach. Upravený organizačný poriadok bol
odovzdaný poslancom pred zasadnutím. Preto Ing. Murina podrobne vysvetlil , aké
zmeny sa urobili. Úpravy sú zaznačené v návrhu organizačného poriadku, ktorý je
prílohou č. 1.
PaedDr.Šrobár uviedol, že Pracovaný poriadok odsúhlasuje v zmysle zákona
starosta – doporučil ho z návrhu FaLPK vylúčiť. Ďalej sa spýtal p. Tomkovej, aké
náležitosti vyplývajú pre zamestnancov našej obce z vyššej kolektívnej zmluvy.
P. Tomková uviedla, že na našom obecnom úrade neexistuje odborová organizácia.
Záujmy zamestnancov zastupuje zamestnancami zvolený zamestnanecký dôverník.
Zamestnanci obce majú všetky práva vyplývajúce z vyššej kolektívnej zmluvy, ale
starosta nemôže schváliť nijaké práva navyše. Mzdový poriadok schvaľuje
zastupiteľstvo, vypracováva sa však len vtedy, ak je potrebný. Pri odmeňovaní
pracovníkov sa uvedie, že sa postupuje v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších zmien a doplnkov.
Ing. Lesák uviedol k doplneniu, že zápisnica sa bude vyhotovovať na základe
písomného i zvukového záznamu, bude to pomoc pre zapisovateľku a taktiež bude
zvukový záznam slúžiť na porovnanie, pretože v zápisniciach neboli vždy uvedené
interpretácie poslancov presne tak, ako boli povedané.
Starosta zakúpenie diktafónu plne podporil a požiadal Ing. Lesáka, aby ako odborník
doporučil, aké zariadenie zakúpiť.
P. Tomková uviedla, že zápisnica bude vyhotovená do 3 dní tak, ako je to zakotvené
v organizačnom poriadku, ale zverejnená môže byť až po podpísaní overovateľmi.

Ing. Lesák povedal, že nie vždy poslanci môžu prísť overiť v pracovnej dobe, ktorá je
na obecnom úrade. Vzhľadom ale na to, že poslanci bývajú v malých vzdialenostiach
od OÚ môže im pracovníčka OÚ priniesť návrh zápisnice osobne.
Zápisnice a uznesenia môžu byť zverejnené až po podpísaní poslancami
a starostom.
PaedDr. Šrobár doporučil, aby sa zasadnutia obecnej rady konali v strede medzi
dvoma zasadnutiami obecného zastupiteľstva.
Ing. Murina navrhol, aby sa zasadnutie obecnej rady uskutočnilo až po zasadnutiach
komisií, aby sa ich doporučenia mohli prerokovať na obecnej rade.
Ing. Lesák navrhol, aby sa obecná rada konala dva týždne pred zasadnutím
obecného zastupiteľstva, aby sa materiály zo zasadnutia obecnej rady mohli doručiť
s pozvánkou poslancom.
Starosta dal hlasovať, kto je za schválenie Organizačného poriadku v takom znení,
ako bol predložený Finančnou a legislatívnoprávnou komisiou a s navrhovanými
úpravami. Všetci poslanci hlasovali za jeho schválenie.
Bod č. 8 – Pracovný poriadok
Ing. Murina ako predseda Finančnej a legislatívno-právnej komisie uviedol, že
pracovníčky obce predložili komisii spracovaný Pracovný poriadok. Komisia v ňom
urobila len kozmetické úpravy a doporučila ho starostovi podpísať.
Pracovné náplne komisia zobrala na vedomie a necháva ich na posúdenie
auditorskej spoločnosti.
Ing. Murina ďalej uviedol, že komisia sa zaoberala aj systémom likvidácie tuhých
komunálnych odpadov v našej obci. Od obecného úradu boli predložené údaje z tejto
oblasti za rok 2006. Celkové príjmy vrátane získaných dotácií boli 294 042,- Sk.
Náklady na likvidáciu odpadov boli 386 697,- tis. Sk. Ďalej sú ešte náklady na
dopravu časti komunálnych i vyseparovaných odpadov multikárou, mzdy a ďalšie
režijné náklady /v tomto sú zahrnuté i náklady na likvidáciu divokých skládok/ ktoré
predstavujú sumu 200 tis. Sk. Celkove obec dopláca na likvidáciu odpadov sumou
300 tis. Sk.
Komisia doporučuje, aby sa zmenil systém likvidácie odpadov tak, aby bol
zachovaný aj množstvový spôsob. Aby občania boli motivovaný separovať odpad,
ale aby aj každý občan uhradil poplatok.
V obci asi 10 % domácnosti, ktoré majú 2 -10 členov, nevyváža odpad. To znamená,
že ho likviduje nelegálnym spôsobom – spaľovaním, vývozom na divoké skládky ap.
Novým spôsobom by boli i tieto domácnosti finančne zainteresované, znížili by sa
náklady obce a tiež obmedzilo vytváranie divokých skládok.
P. Tomková uviedla, že v niektorých obciach majú žetónový zber, čo však je dosť
drahé, lebo jeden žetón stojí okolo 5 Sk. Inde rôznou farbou len označia nádobu
a vysýpajú v intervaloch podľa toho, za koľko osôb v domácnosti uhradili poplatok.
Poinformuje sa akým spôsobom to obce majú zakotvené vo VZN, aby to prokuratúra
nenapadla.
Návrh na vybudovanie kompostoviska, ktorý predložila komisii p. Tomková komisia
nedoporučila, komisia navrhla pripraviť presnejšie podklady. Komisia prepočítala
materiál, ktorý by sa mal skompostovať a kompostovisko o rozmeroch 15x17 m je
podľa mienky komisie pre našu obec nedostatočné. A taktiež je otázka , čo by sa
robilo s konečným produktom - kompostom. A návrh na druhé kompostovisko na
bývalej norčej farme nedoporučujú, pretože je to ďaleko či pre obyvateľov ale aj pre
pracovníkov.
P. Tomková uviedla, že projekt, ktorý spracovala bol prílohou k žiadosti o dotáciu na
vybudovanie kompostoviska. Obecné kompostovisko v navrhovanej podobe je pre
našu obec najlacnejšie a najjednoduchšie na zriadenie a taktiež aj na jeho prevádzku
počas budúcich rokov. Avšak najlacnejšie kompostovanie pre obec je kompostovanie

obyvateľov priamo v domácnosti. Aby sme ľudí v tomto podporili, môžu sa znížiť
poplatky za likvidáciu odpadu pre tých, ktorí preukázateľne kompostujú .
Cyklus počas ktorého sa materiál skompostuje je približne 3 mesiace. Takže počas
roku sa bude kompostovať v jednom zásobníku viackrát. Predpokladáme tiež, že
hrubšie drevá nebudú pracovníci verejnoprospešných prác drviť , ale využijú ich pre
vlastnú potrebu. Vyprodukovaný kompost použijeme v obci na úpravu verejných
priestranstiev, ak by zvyšoval, tak pre občanov, ktorý donesú materiál na
kompostovanie. Treba založiť najskôr jedno kompostovisko a uvidíme ako sa
osvedčí.
P. Martonová oboznámila poslancov so spôsobom kompostovania v obci Raslavice,
kde znížením poplatkov podporili kompostovanie v domácnosti a veľmi si to chvália.
PaedDr. Šrobár uviedol, že keď sa dajú kontajnery na odvoz zeleného odpadu, ľudia
tam nahádžu celé stromy a kontajnery sú okamžite zaplnené, ale zle využité. Taktiež
tam hádžu odpad, ktorý tam nepatrí.
P. Martonová doporučila, aby pri kontajneroch mali dozor nezamestnaní.
Ďalej Ing. Murina uviedol, že pracovníci obecného úradu predložil komisii na
posúdenie Zmluvu o nájme nebytových priestorov – Dodatok č. 1 so spoločnosťou
SLOV. Int. Export-Import sr.o. . Komisia ju po prerokovaní odporučila schváliť
v plnom znení.
Starosta uviedol, že v letných mesiacoch by sa mala uskutočniť 2. etapa
rekonštrukcie námestia – stavebné úpravy, dlažba, asfalt, lavičky, predajný stánok,
odpadové koše. Plánovaný rozpočet nebude na rekonštrukciu postačujúci, bude ho
potrebné upraviť. Rozpočet na rekonštrukciu spracovala p. Katarína Jurgošová
a starostovi ho odovzdala v pondelok - deň pred zasadnutím. Starosta odovzdal
Finančnej komisii rozpočet na posúdenie a aby pripravila návrh na druhé rozpočtové
opatrenie.
Zároveň uviedol, že p. Jurgošová robí rozpočty na obidva chodníky.
RNDr. Timko podotkol, že keby p. starosta predložil spomínaný rozpočet FLaP
komisii, ktorá zasadala v pondelok poobede, mohla sa táto vec riešiť už na tomto
zasadnutí OZ.
Ing. Murina požiadal, aby starosta aj tieto rozpočty ihneď (po spracovaní) predložil
Finančnej a legislatívno-právnej komisii.
RNDr. Timko znova uviedol, že treba kúpiť diktafón, aby boli zápisnice robené
presne. Podľa neho sú aj jeho výroky uvedené v zápisnici inak ako povedal. Taktiež
je potrebné objednať audit, ktorý bol schválený
na predošlom zasadnutí. Ďalej
doporučuje pracovníkom obecného úradu pripraviť aktualizáciu Štatútu v obce. P.
Tomková doporučila jeho prípravu odložiť na september, pretože Regionálne
vzdelávacie centrum informovalo, že na túto tému pripravujú školenie. Poslanci
s týmto návrhom súhlasili.
Ďalej RNDr. Timko predložil návrh na aktualizáciu Zmluvy o stavebnom úrade.
Starosta uviedol, že v stavebnom úrade je zastúpených 7 obcí a dodatok na rok 2007
už bol podpísaný. RNDr. Timko požiadal, aby dodatok bol doručený Finančnej
komisii.
Ing. Piroh – hlavný kontrolór podporil iniciovanie zmeny zmluvy a taktiež vypracovať
nejaký systém o financovaní.
Starosta dal hlasovať o uznesení, v ktorom obecné zastupiteľstvo doporučuje
starostovi iniciovať aktualizáciu zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu.
Všetci poslanci ho jednomyseľne schválili.
RNDr. Timko uviedol, že on je za to, aby sa hovor s ľudom uskutočnil – je to
správnejšie riešenie. Treba im vysvetliť všetky náležitosti správnym spôsobom

a zároveň by sa mohla nadniesť i myšlienka, aby obec vykúpila i stavebné pozemky,
nielen pozemky pod cestu. Veľmi dôležitý bude príhovor. Preto doporučuje, aby
hlavné body príhovoru prejednala so starostom obecná rada. Taktiež doporučuje aby
dotknutí obyvatelia boli pozvaní osobnými pozvánkami.
Ing. Piroh uviedol, aby sa prepočítalo, čo by obec výkup všetkých pozemkov stál, či
by obec na to prostriedky vôbec mala a ak nie, či by sa zobral úver.
K tomuto bodu diskutovali aj všetci ostatní poslanci.
Poslanci jednohlasne schválili uznesenie, v ktorom uložili obecnej rade prejednať
hlavné body príhovoru na hovore s ľudom ohľadom IBV so starostom.
P. Timko požiadal, aby poslanci schválili neudelenie odmeny za 1. polrok 2007
starostovi obce za porušenie Zásad hospodárenia obce Lisková – prekročenie
položiek v rozpočte obce bez predošlého schválenia obecným zastupiteľstvom,
nerešpektovanie upozornenia hlavného kontrolóra Ing. Piroha a taktiež za
zverejnenie nepravdivých informácií v miestnom rozhlase a na internete ohľadom
zákazu jazdenia motorkárom .
Starosta sa prudko ohradil proti poslednému obvineniu. Uviedol, že ostatné „berie“,
ale posledné vyhlásenie nie je pravda a ako to p. Timko môže tvrdiť, keď na
spoločnom rokovaní s príslušnými orgánmi nebol. Na tomto rokovaní bol požiadaný,
aby zverejnil uvedené vyhlásenie, na čo má aj svedkov.
PaedDr. Šrobár uviedol, že nesúhlasí, aby bolo schválené uznesenie takýmto
spôsobom. Bolo už roky zaužívané, že odmeny sa schvaľovali tajným hlasovaním
a požiadal, aby aj odmeny za I. a II. štvrťrok boli schválené v tajnom hlasovaní
každým poslancom individuálne – každý poslanec má svoj názor a má právo ho
vyjadriť.
RNDr. Timko vysvetlil, že PeadDr. Šrobár mieša predmet návrhu neudelenia odmeny
s formou schvaľovania odmeny, čo sú dve rozdielne veci.
RNDr. Timko požiadal, aby sa najskôr hlasovalo za jeho návrh, až potom za návrh
PaedDr. Šrobára.
Starosta dal hlasovať za návrh p. Timku o neudelení odmeny za I. polrok 2007.
Poslanci Kubala, Lesák, Lešková, Timko, Martonová boli za , Roštek, Šrobár,
Demko, Murina sa zdržali hlasovania.
Za návrh p. Šrobára, aby sa v ďalšom období schvaľovali odmeny starostovi obce
tajným hlasovaním, všetci poslanci hlasovali za.
PaedDr. Šrobár navrhol nasledovných členov stravovacej komisie:
za MŠ – zamestnanec Klára Lukačová
za ZŠ - zamestnanec Mgr. Jana Forgáčová
za rodičov – Bibiana Kubalová
za obec – Jana Tomková
Predsedu si komisia zvolí na svojom prvom zasadnutí.
Starosta dal hlasovať za predložený návrh, všetci jednomyseľne hlasovali za.
Ing. Lesák uviedol, že sa so starostom rozprávali o rôznych záležitostiach, tiež aj
o kosačkách, ktoré sa kazia. Požiadal starostu aby uviedol, či sa kosí i farská
záhrada a okolie kostola.
Starosta odpovedal, že jeho návrh na zakúpenie novej kosačky, ktorá je potrebná,
poslanci už zamietli. Pracovníci kosia okolo kostola a časť farskej záhrady, kde sa
nepasú zvieratá.
Ďalej Ing. Lesák uviedol, že na webovej stránke našej obce sú komentáre a diskusné
fórum, kde sa môžu ľudia vyjadriť, prípadne sa i pýtať. Doporučil, aby starosta aj
týmto spôsobom ľuďom odpovedal. Je už zabezpečené, aby na stránke neboli

zverejnené neslušné slová a pod., pretože účastník sa musí najskôr zaregistrovať
a Ing. Lesák e-mail preverí.
Ing. Murina žiadal, aby sa tam komentár dal, len vulgarizmy vybodkovať.
Ing. Lesák tiež doporučil, aby sa osadili smerovacie tabule, ktoré boli objednané
počas osláv – lebo to patrí k zveľadeniu obce.
P. Tomková uviedla, že v roku 2002 boli smerovacie tabule na stĺpoch osadené,
avšak väčšinu ich v krátkej dobe postŕhali. Taktiež sa mali osadiť tabule na každú
ulicu. Stavebná komisia v tej dobe bola poverená, aby doporučila, na ktorých
domoch majú byť. Potom by obecný úrad musel požiadať vlastníka stavby o súhlas
na osadenie. Stavebná komisia žiadne doporučenie nespracovala.
Starosta uviedol, že veľa tabúl boli zničených, prípadne odcudzených.
Ing. Piroh doporučil preveriť, koľko je ešte tabúl funkčných.
RNDr. Timko sa informoval, či sa nahradila chýbajúca mreža na potoku pri hornom
obchode.
Starosta uviedol, že požiadal zástupcov Povodia Váhu, aby tam dali nejaké
zariadenie.
P. Demko sa pýtal, že na hlavnej ceste v minulom roku robili vpuste. Na niektorých
miestach vypílili asfalt, ale vpuste neboli urobené.
Starosta uviedol, že sa neplánuje s osadením ďalších vpustí.
Ing. Lesák sa informoval, kto má čistiť vpuste..
Starosta uviedol, že čistenie má robiť a aj robí SEVAK.
P. Roštek doporučil vyhlásiť, aby do vpustí občania nevlievali rôzny odpad, ktorý sa
v záchytných košoch rozkladá a smrdí.
RNDr. Timko sa informoval, ako je to s odpredajom čerpacej stanice.
Starosta uviedol, že SEVAK chcel prevod čerpacej stanice zadarmo a hneď, aby ju
mohli rekonštruovať. Takže čerpacia stanica sa nebude predávať. Zhodnotenie
čerpacej stanice sa vyrovná úpravou akcií.
Prehľad o hlasovaní v jednotlivých uzneseniach je prílohou tejto zápisnice.
Bod č. 9 – Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie ukončil.
Zapisovateľka : Jana Tomková
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Overovatelia: RNDr. Jaroslav Timko
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Stanislav Demko
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Ján L a u k o
starosta obce

