Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Liskovej, ktoré sa uskutočnilo dňa 30. augusta 2007 na
Obecnom úrade v Liskovej
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta Ján Lauko privítal prítomných a otvoril zasadnutie OZ.
o schválenie programu zasadnutia, ktorý poslanci aj jednohlasne schválili.

Požiadal

Schválený program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Žiadosť Poľnohospodárskeho družstva Lisková - Sliače
5. Diskusia, uznesenie
6. Záver
Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta ako zapisovateľa určil p. Janu Tomkovú, za overovateľov zápisnice p.
Jozefa Rošteka a p. Stanislava Demku.
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Poslanci jednohlasne zvolili za predsedu Pavla Kubalu a za člena Ing. Jozefa Murinu.
Bod č. 4 – Žiadosť Poľnohospodárskeho družstva Lisková – Sliače
Bod č. 5 – Diskusia, uznesenie
Starosta uviedol, že toto mimoriadne zasadnutie sa uskutočnilo z dôvodu, že do
30.8.2007 je potrebné dať odpoveď na žiadosť
Poľnohospodárskeho družstva
Lisková – Sliače, ktorá sa prejednávala na zasadnutí OZ dňa 7.8. 2007. Žiadosť
mala prejednať Finančná a legislatívnoprávna komisia a poradiť sa s právnikom a so
zástupcom banky.
Starosta vyzval predsedu komisie Ing. Murinu, aby uviedol, aké je doporučenie
komisie.
Ing. Murina skonštatoval, že komisia doporučila neručiť poľnohospodárskemu
družstvu pozemkami pod kultúrnym domom, ktoré sú vo vlastníctve obce. Zároveň
z dôvodu, že obec potrebuje kultúrne zariadenie, doporučila jednať so zástupcami
poľnohospodárskeho družstva o odkúpení družstevného kultúrneho domu.
Ing. Murina uviedol, že ak sa schváli kúpa kultúrneho domu, bude potrebné
zabezpečiť jeho využitie tak, aby sa nám financie vrátili.
Ďalej na komisii prejednávali cenovú ponuku na personálny audit obecného úradu,
pretože rozpočet na audit bol 60 tis. Sk a cenová ponuka bola na 100 tis. Sk.
Komisia doporučuje pokračovať v jednaní s firmou Emark s cieľom zníženia ceny a to
v nasledovných bodoch: znížiť počet konzultačných dní z 3 na 2 a vynechať
záverečnú prezentáciu.
P. Lešková sa informovala, či sa členovia komisie stretli so zástupcom banky.
Ing. Murina uviedol, že on si zistil, že banka úver neposkytne len na samotnú stavbu
bez pozemku.

P. Roštek namietal, že na minulom zasadnutí sa nehlasovalo z dôvodu, že na
zasadnutie komisie bude prizvaný právnik a zástupca banky. Na zasadnutí komisie
žiadny odborník nebol, takže toto zasadnutie je zvolané zbytočne.
RNDr. Timko uviedol, že bolo vhodné neschvaľovať žiadosť hneď. Teraz je
najvhodnejšia doba, kedy môžeme jednať o kúpe za rozumnú cenu. Musíme sa
však rozhotnúť, či kultúrny dom chceme.
PaedDr. Šrobár skonštatoval, že je rozbehnutá akcia obytná zóna, na ktorú je treba
veľa peňazí, takže kúpa sa môže realizovať len formou úveru.
Starosta uviedol, že kultúrny dom je vo veľmi zlom stave, jeho oprava bude možno
viac stáť ako odkúpenie.
Ing. Murina doporučil, aby starosta so stavebnou komisiou alebo obecnou radou
a s nejakým odborníkom urobili obhliadku kultúrneho domu. Zistiť zdroje terajších
príjmov a prezistiť možnosti ďalších príjmov a taktiež možnosti, z čoho by sa mohla
financovať oprava kultúrneho domu – Eurofondy, Supra, ktorá by mohla využívať
kultúrny dom na svoje akcie, atď.
V diskusii vystúpil znova PaedDr. Šrobár, PaedDr. Timko, Ing. Lesák, p. Roštek.
Starosta dal hlasovať za návrh Finančnej a legislatívnoprávnej komisii, aby obec
Lisková neručila Poľnohospodárskemu družstvu Lisková – Sliače pozemkom pod
Družstevným kultúrnym domom. P. Roštek sa zdržal hlasovania, ostatní boli za
predložený návrh.
Starosta dal hlasovať za návrh, že obecné zastupiteľstvo :
A/ poveruje Komisiu stavebnú a pre verejný poriadok preveriť stav Družstevného
kultúrneho domu v Liskovej- urobiť obhliadku objektu
B/ doporučuje starostovi obce vstúpiť do jednania so zástupcami
Poľnohospodárskeho družstva Lisková – Sliače ohľadom odkúpenia DKD.
Všetci poslanci hlasovali za predložený návrh.
Starosta uviedol, že sa spojí s predsedníčkou poľnohospodárskeho družstva
a dohodne termín stretnutia.
Ing. Murina požiadal hlavného kontrolóra, aby zistil, či je možné napadnúť vlastníctvo
obce na pozemok alebo vlastníctvo družstva na kultúrny dom. K tejto otázke bola
všeobecná diskusia. Uznesenie sa neschválilo.

Bod č. 6 – Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie ukončil.
Zapisovateľka : Jana Tomková

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

Overovatelia: Jozef Roštek

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

Stanislav Demko

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

Ján L a u k o

starosta obce

