Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Liskovej, ktoré sa uskutočnilo dňa 15. februára 2008 na
Obecnom úrade v Liskovej
Prítomní :
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Liskovej:
Stanislav Demko, Pavol Kubala, Ing. Miloš Lesák, Oľga Lešková, Vilma Martonová,
Ing. Jozef Murina, Jozef Roštek, PaedDr. Mojmír Šrobár, RNDr. Jaroslav Timko
Jana Tomková – zapisovateľka

Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Eurofondy
5. Diskusia, uznesenie
6. Záver

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Zástupca starostu Pavol Kubala privítal prítomných poslancov. Požiadal o schválenie
programu zasadnutia.
Hlasovanie:
Prítomní: 9 /všetci/
Za: 9
Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zástupca starostu ako zapisovateľa určil Janu Tomkovú, za overovateľov zápisnice
Jozefa Rošteka a Jozef Murina.
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Zástupca starostu navrhol do návrhovej komisie Miloša Lesáka a Mojmíra Šrobára
a dal o tomto návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní: 9 /všetci/
Za: 9
Bod č. 4 – Eurofondy
Zástupca starostu uviedol, že jediným bodom stretnutia je prejednať možnosti
získania finančných prostriedkov z Eurofondov. Zasadnutie bolo zvolané z dôvodu,
aby sa doriešili veci, ktoré nemohli byť schválené na zasadnutí OZ 12. 2.2008.
Pred zasadnutím OZ bolo stretnutie so zástupcami spoločnosti Interegio –
predsedom Ing. Filom PhD., a PhDr. Máriou Slukovou. Sme členmi Interegia
z dôvodu, aby sme získali finančné prostriedky z fondov EÚ: Zástupcovia obce
postupne informovali o zámeroch, ktoré je možné v obci realizovať – verejné
priestranstvá, chodníky a infraštruktúra, IBV, základná škola a materská škola,
športový areál, kompostovisko, zberný dvor a ďalšie objekty v obci. Zástupcovia
Interegia zase uviedli, kde je najväčší predpoklad, že by sa dali financie získať a za
akých podmienok.
Po odchode zástupcov Interegia vystúpil náš rodák p. Rastislav Horvát, pracovník
Agentúry EUROFORMES, ktorá sa tiež zaoberá získavaním finančných prostriedkov
z EÚ a ponúkli nám spoluprácu pri získaní prostriedkov na modernizáciu školských
budov. Podmienky tejto zmluvy sa už prejednávali aj na predošlom zasadnutí OZ.

P. Šrobár jednal so zástupcami Agentúry EUROFORMES už v predošlom období,
o čom referoval na minulom zasadnutí OZ.
Uviedol, že zmluva bola rozdiskutovaná aj s právnikom. V zmluve, ktorú predložil
poslancom, je presne uvedené, čo firma spracuje a koľko a za čo obec uhradí. Obec
musí zabezpečiť stavebného dozora, aby sme mali istotu, že vykonané stavebné
práce sú kvalitné.
P. Lešková sa spýtala, či firma nedá i stavebného dozora.
P.Šrobár odpovedal, že firma by dala, ale bol by to jej človek. My potrebujeme
nezávislého odborníka, ktorý dohliadne. aby sa tam dávali kvalitné veci. Ak budeme
mať záujem, štatutári agentúry prídu na budúci týždeň podpísať zmluvu. Vyzval
poslancov, aby sa zúčastnili stretnutia so zástupcami firmy, termín oznámi. Doporučil
p. Tomkovej, aby požiadala štatutárov školy, nech pripravia pôvodné stavebné
projekty na školu. My musíme dohliadnuť, aby bolo dobre naprojektované a aby to
bolo dobre a kvalitne postavené.
P. Timko uviedol, že pod vedením p. Horváta sme predložili projekt Participácia
mládeže, ale neboli sme úspešní. Aby to nebolo i teraz tak.
P. Šrobár uviedol, že nik nám nemôže zaručiť, že budeme mať úspech, ale musíme
sa o to pokúsiť.
P. Lesák podporil, aby sme sa pokúsili získať financie z fondov EÚ a to čím skôr, lebo
nemáme moc času.
P. Lesák prečítal návrh na uznesenie č. 134 v nasledovnom znení: Obecné
zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje „Zmluvu o poskytovaní služieb“ s Agentúrou
EUROFORMES n.o., ktorej predmetom je poskytovanie služieb v oblasti získavania
finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a doporučuje starostovi túto zmluvu
podpísať do 19. 2.2008.
Zástupca starostu Pavol Kubala dal o uznesení hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní: 9 /všetci/
Za: 9
Ďalej sa prejednávalo zadanie architektonickej štúdie na verejné priestranstvá,
námestie, chodníky v obci, IBV spoločnosti Interegio podľa toho, čo sa hovorilo na
spoločnom stretnutí s nimi. Toto zadanie má byť do stredy u Ing. Filu v Bratislave.
Predložili by viac návrhov riešenia a obec by si už vybrala, čo sa najviac páči. Cena
by bola 40-50 tis. Sk.
Zástupca starostu p. Pavol Kubala dal hlasovať o uznesení, ktorým sa doporučuje
starostovi obce zadať požiadavku na vypracovanie architektonickej štúdie firme
Interegio do 19.2.2008.
Hlasovanie:
Prítomní: 9 /všetci/
Za: 9
Bod č. 5 – Diskusia, uznesenie
V diskusii sa prihlásil Jaroslav Timko ohľadom IBV Vyšné Záhumnie. Uviedol, že
nám ako zástupcom obce záleží na tom, aby v tejto lokalite stavali najmä naši mladí
ľudia. Plánované pozemky sú veľké a mladí ľudia si ich nebudú môcť dovoliť.
Predložil tabuľku, koľko by pozemok určitej šírky stál pri rôznych dĺžkach a cenách.
Uviedol, že na minulom zasadnutí sa uznesením schválilo skrátenie dĺžky pozemkov
na 40 m. Podľa neho je to aj tak veľa. Navrhol skrátiť pozemky na 30 m.
Mojmír Šrobár, Jozef Murina a Jozef Roštek boli zásadne proti. Budú to malé
pozemky – 600 m2 je málo pri porovnaní, že ich súkromné podzemky majú do
800m2.
P. Lesák uviedol, že na veľké pozemky nebudú mladí ľudia mať financie a pozemky
si budú kupovať bohatí a cudzí ľudia. Milionár si nekúpi malý pozemok. Ak

zmenšíme dĺžku pozemkov, podporíme mladých ľudí. V Liptovskej Teplej sú
pozemky veľké 400-500 m2.
P. Timko navrhol kompromis a to skrátiť pozemky na severnej strane na 30 m a na
južnej strane ponechať 40 m. Skrátením severnej strany by sa vyriešilo aj
obmedzenie na troch pozemkoch pre ochranné pásmo vedenia vysokého napätia.
P. Murina uviedol, že obmedzenie 3 pozemkov by sa skrátením nevyriešilo. Čo však
bude zvláštne, že vlastník pozemku na severnej strane si bude môcť stavať len na
malom pozemku. Navrhol, aby sa radšej severná strana nechala dlhšia a južná,
kde sú záhrady, by bola menšia. Taktiež treba zistiť, či aj po skrátení ostanú všetky
pozemky nad 600 m2. Spýtal sa, prečo ideme do krajnosti.
P. Timko potvrdil, že všetky pozemky aj po skrátení budú mať rozmery nad 600 m2.
P. Šrobár doporučil dnes ďalej nejednať, ešte si to premyslieť.
P. Roštek navrhol, aby sa pozval Ing. Benčo a ešte to prejednať s ním.
Opakovane ešte diskutovali p. Murina, Šrobár, Timko, Lešková, Lesák, Roštek,
Demko.
P. Timko uviedol, že dal návrh na uznesenie, tak nech sa hlasuje.
P. Murina dal protinávrh, aby pozemky na južnej strane boli dlhé 30m a na severnej
40 m.
P. Šrobár dal návrh, aby dĺžka pozemkov na obidvoch stranách ostala 40 m.
Zástupca starostu p. Pavol Kubala dal hlasovať o uznesení, ktoré predložil p.
Timko:
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje skrátenie pozemkov na severnej strane
IBV Vyšné Záhumnie na 3Om.
Hlasovanie:
Prítomní: 9 /všetci/
Za: Pavol Kubala, Ing. Miloš Lesák, Oľga Lešková, Vilma Martonová,
Jaroslav Timko
Proti: Jozef Murina, Jozef Roštek, Mojmír Šrobár
Zdržal sa: Stanislav Demko
O ostatných návrhoch sa nehlasovalo.
P. Šrobár vyjadril rozhorčenie na tým, že niektorí poslanci hlasovali pred troma dňami
úplne inak ako dnes. Uviedol:“ Oni sa dohodli a už je to dobabrané. Jeden človek
Vám niečo nahučí do hlavy a vy mávate nimi ako bábky, a chcem, aby tieto slová boli
zaznamenané v zápisnici!“
Bod č. 6 - Záver
Zástupca starostu Pavol Kubala zasadnutie ukončil.
Zapisovateľka : Jana Tomková

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

Overovatelia:

Jozef Roštek

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

Ing. Jozef Murina

................................
Ján L a u k o
starosta obce
Pavol Kubala
zástupca starostu obce

