Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej, ktoré sa
uskutočnilo dňa 31. marca 2008 na Obecnom úrade v Liskovej
Prítomní :
Starosta obce - Ján Lauko
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Liskovej:
Pavol Kubala, Ing. Miloš Lesák, Oľga Lešková, Vilma Martonová,
Ing. Jozef Murina, Jozef Roštek, PaedDr. Mojmír Šrobár, RNDr. Jaroslav Timko
Hlavný kontrolór - Ing. Ferdinand Piroh
Zapisovateľka - Jana Tomková
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Individuálna bytová výstavba
6. Poriadok odmeňovania obce Lisková
7. Rôzne, diskusia, uznesenie.
8. Záver
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta Ján Lauko privítal prítomných poslancov a otvoril zasadnutie OZ. Požiadal
o schválenie programu zasadnutia:
Hlasovanie:
Prítomní: Pavol Kubala, Oľga Lešková, Vilma Martonová, Jozef Roštek, Mojmír
Šrobár, Jaroslav Timko
Za: všetci
Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta ako zapisovateľa určil p. Tomkovú, za overovateľov zápisnice Jaroslava
Timku a Oľgu Leškovú.
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol do návrhovej komisie Pavla Kubalu a Jozefa Rošteka a dal o tomto
návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní: Pavol Kubala, Oľga Lešková, Vilma Martonová, Jozef Roštek, Mojmír
Šrobár, Jaroslav Timko
Za: všetci
Bod č. 4 – Kontrola uznesení
Starosta konštatoval, že uznesenia zo dňa 12. a 15. februára 2008 boli splnené,
prípadne sa plnia.
K uzneseniu č. 130 uviedol, že aktualizovaný poriadok odmeňovania bol predložený
všetkým poslancom a prejednala ho i Finančná a legislatívno-právna komisia /ďalej
FaLPK/. Podrobne sa ešte bude na dnešnom zasadnutí prejednávať. Druhý bod má
byť splnený do 1.4.2008.
Plnenie uznesenia č. 127 starosta podrobnejšie rozvedie v bode IBV.

1

Ohľadom uznesenia č. 131, ktorým bola poverená Stavebná komisia, požiadal
o vysvetlenie predsedníčku komisie p. Lešková. P. Lešková uviedla, že toto
uznesenie sa nemohlo splniť, lebo stavebný dozor Ing. Miroslav Lukač je dlhodobo
chorý.
P. Lešková sa spýtala starostu, komu boli odovzdané stavebné montážne denníky
z výstavby chodníka, lebo stavebný dozor ich nemá. Starosta uviedol, že to preverí.
K uzneseniu č. 119, hlavný kontrolór p. Piroh predložil správu o preverení riešenia
podaných sťažností, oznámení, podnetov a petícií občanov obce za rok 2007.
Správu odovzdal každému poslancovi. Celkove bolo zaevidovaných v knihe
sťažností 8 podnetov, ktoré boli riešené pracovníkmi obecného úradu, komisiou a boli
vykonané aj následné kontroly. Podnet p. Malej, ktorý riešilo niekoľkokrát aj obecné
zastupiteľstvo, bol zaevidovaný v stavebnej pošte.
Bod č. 6 – Poriadok odmeňovania obce Lisková
Starosta požiadal p. Tomkovú, aby podala vysvetlenie k poriadku odmeňovania.
P. Tomková uviedla, že 17. 3. doručila spracovaný poriadok odmeňovania každému
členovi FaLPK. Spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ bol doručený aj každému
poslancovi. Komisia na svojom zasadnutí poriadok odmeňovania prejednala, určité
časti doplnila a pozmenila. P. Tomková uviedla, že tieto návrhy zapracovala a nový
návrh predložila každému poslancovi na zasadnutí OZ.
P. Murina uviedol, že Mgr. Juraj Lukač mal preveriť, či zákon umožňuje, aby OZ
schvaľovalo odmeny pracovníkom obecného úradu. Po preverení skonštatoval, že
zákon to neumožňuje.
Starosta sa spýtal, či majú poslanci nejaké otázky alebo podnety. Keďže neboli, dal
hlasovať o schválení Poriadku odmeňovania obce Lisková, podľa návrhu, v ktorom
boli zapracované pripomienky FaLPK.
Hlasovanie:
Prítomní: Pavol Kubala, Oľga Lešková, Vilma Martonová, Jozef Murina, Jozef
Roštek, Mojmír Šrobár, Jaroslav Timko
Za: všetci
Bod č. 5 – Individuálna bytová výstavba /IBV/
Starosta uviedol, že na zabezpečení IBV neustále pracuje. Dnes boli spolu s Ing.
Benčom na Slovenskom pozemkovom úrade v Lipt. Mikuláši, v pondelok 7. apríla
pôjde na Krajský úrad do Žiliny, ktorý bude pre nás robiť vyvlastňovanie. Celkove sa
má pod cestu vykúpiť, prípadne vyvlastniť 5324 m2 v hodnote 585 705,- Sk. Zatiaľ je
podpísaných 167 zmlúv. Vyvlastňovať sa bude približne 1800 m2 pôdy.
K uzneseniu, ktoré sa týkalo výstavby obecnej bytovky, starosta uviedol , že navštívil
starostov v L. Osade a v Ľubochni, s ktorými sa dobre pozná a ktorí už bytovky
postavili. Predložil poslancom rôzne návrhy na výstavbu bytovky, aby si ich pozreli.
Projekty bytoviek môžu robiť určití projektanti. Horeuvedení starostovia mu doporučili
dvoch projektantov. Jedného z Banskej Bystrice a jedného z Prešova. Možno by bolo
dobré pozvať aj viacerých projektantov, ktorí by sa mohli vyjadriť k umiestneniu
bytoviek v školskej záhrade.
Ďalej uviedol, že byty musia mať plochu do 80 m2, ak chceme dostať úver zo
Štátneho fondu rozvoja bývania /ŠFRB/ . Tento úver môže byť až do výšky 80 %
celkových nákladov. 2O% nám môže byť poskytnutá dotácia z Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja. Pokiaľ by sa jednalo o menšie byty, táto dotácia môže byť až
30 %. Starosta prečítal článok, v ktorom sa hovorilo o možnostiach výstavby
nájomných bytov a ich financovania zo ŠFRB v roku 2008. Uviedol, že s prípravou
je veľmi veľa práce a treba intenzívne pracovať, aby sa získali všetky potrebné
podklady a mohla sa podať žiadosť ku koncu roku 2008.
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P. Šrobár uviedol, že bytovky by mali ladiť s budovou školy. Projektanti teraz
spracúvajú projekt na školu. Po spracovaní bude predložený aj projektantovi, ktorý
bude spracovávať projekt bytovky. Ďalej uviedol, že 5. 6. je rezervovaný termín na
ministerstve na predloženie žiadosti o financie z európskych fondov na rekonštrukciu
školy. Počul však, že je nejaký problém so statikou budovy školy, pokiaľ by sa chcelo
nadstavovať ďalšie poschodie. Túto informáciu si musí preveriť.
P. Šrobár ďalej uviedol, že byty po 30 rokoch prejdú do vlastníctva občanov, ktorí si
budú platiť nájom, v ktorom bude zaúčtované aj splácanie úverov a náklady na
bývanie. Ďalej navrhol postaviť čo najviac bytov hneď teraz.
P. Timko doporučil starostovi, aby navštívil i starostu v Podturni, kde už postavili
veľké množstvo bytov a majú tam viac skúseností.
Bod č. 9 - Rôzne, diskusia, uznesenie
A/ Starosta vyzval p. Tomkovú, aby vysvetlila, prečo je potrebné schváliť dodatky
k nájomným zmluvám.
P. Tomková uviedla, že v zmysle Zásad prenájmu nebytových priestorov v obci
Lisková je v zmluvách o prenájme vždy uvedené, že sa cena nájmu bude
aktualizovať každý rok podľa miery inflácie, aká bola v Slovenskej republike
v predošlom roku. V roku 2007 bola inflácia vo výške 2,8 %. O túto cenu sa
upravila dodatkom cena nájmu pre firmu CIPI s.r.o. Lisková a firmu SLOV.-INT.
Export-Import. S.r.o. Trenčín, ktoré sídlia budove bývalých drobných prevádzok.
Zároveň sa v dodatku č. 2 s firmou SLOV.-INT. Export-Import. S.r.o. Trenčín uviedol
aj spôsob prepočtu nájmu po zavedení meny EURO, keďže v základnej zmluve to
nebolo uvedené. Návrhy na obidva dodatky boli doručené všetkým členom FaLPK.
Komisia ich prejednala a doporučila schváliť v predloženej podobe. Poslanci nemali
žiadne dotazy ani pripomienky.
Starosta dal hlasovať o Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
s firmou CIPI s.r.o. Lisková.
Hlasovanie:
Prítomní: Pavol Kubala, Oľga Lešková, Vilma Martonová, Jozef Murina, Jozef
Roštek, Mojmír Šrobár, Jaroslav Timko
Za: všetci
Starosta dal hlasovať aj o Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
s firmou SLOV.-INT. Export-Import. S.r.o. Trenčín.
Hlasovanie:
Prítomní: Pavol Kubala, Oľga Lešková, Vilma Martonová, Jozef Murina, Jozef
Roštek, Mojmír Šrobár, Jaroslav Timko
Za: všetci
B/ P. Tomková predložila poslancom tabuľku, v ktorej bolo 6 projektov z Programu
podpory a ochrany detí a mládeže na rok 2008, ktoré neboli zatiaľ schválené.
Poslanci doporučili, aby ich prejednala najskôr Komisia pre mládež.
C/ P. Šrobár uviedol, že sa uskutoční výberové konanie na riaditeľa našej školy. Je
potrebné, aby sa uskutočnilo čím skôr, aby si vybraný uchádzač mohol usporiadať
svoje pracovné náležitosti. Do dnešného dňa nebol delegovaný zástupca do Rady
školy pri Základnej škole s materskou školou Lisková za inú právnickú alebo fyzickú
osobu, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní. Boli sme na školení v Martine, kde
nám potvrdili, že p. farár môže byť delegovaný, napriek tomu, že je aj pracovníkom
školy. P. farár je ochotný byť členom rady školy.
P. Tomková uviedla, že zástupcovia KAMKY navrhli p. Cypriána Kubalu, ktorý so
školou stále spolupracuje. P. Kubala s členstvom v rade školy súhlasil. Starosta obce
uviedol, že bol navrhnutý aj za OŠK.
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P. Martonová uviedla, že za Domku bol navrhnutý p. Alexander Kubala.
P. Roštek namietal, že p. Alexandrovi Kubalovi chodia deti do školy v Ružomberku.
Preto je proti logike, aby bol v rade školy v Liskovej.
P. Martonová uviedla, že môže byť i v rade školy v Liskovej.
Starosta dal hlasovať o jednotlivých kandidátoch.
Hlasovanie prebehlo nasledovne:
Kandidát p. farár:
Prítomní: Pavol Kubala, Oľga Lešková, Vilma Martonová, Jozef Murina, Jozef
Roštek, Mojmír Šrobár, Jaroslav Timko
Za: Jozef Murina, Jozef Roštek, Mojmír Šrobár
Proti: 0
Zdržali sa: Pavol Kubala, Oľga Lešková, Vilma Martonová, Jaroslav Timko
Kandidát p. Alexander Kubala
Prítomní: Pavol Kubala, Oľga Lešková, Vilma Martonová, Jozef Murina, Jozef
Roštek, Mojmír Šrobár, Jaroslav Timko
Za: Pavol Kubala, Oľga Lešková, Vilma Martonová, Jaroslav Timko
Proti: 0
Zdržali sa: Jozef Murina, Jozef Roštek, Mojmír Šrobár
P. Tomková navrhla, aby sa hlasovalo o všetkých kandidátoch.
P. Timko citoval § 9 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Liskovej, ktorý
hovorí, že schválením jedného variantu sa ostatné alternatívy považujú za neprijaté.
D/ Starosta navrhol odmenu zástupcovi starostu p. Pavlovi Kubalovi za 1. štvrťrok
2008 vo výške 2000,- Sk za mesiac.
Hlasovanie:
Prítomní: Pavol Kubala, Oľga Lešková, Vilma Martonová, Jozef Murina, Jozef
Roštek, Mojmír Šrobár, Jaroslav Timko
Za: Oľga Lešková, Vilma Martonová, Jozef Murina, Jozef Roštek, Mojmír Šrobár,
Jaroslav Timko
Proti: 0
Zdržal sa : Pavol Kubala
V tajnom hlasovaní schválili poslanci odmenu za 1. štvrťrok 2008 starostovi obce
Jánovi Laukovi vo výške 31,428 % zo skutočne vyplatenej základnej mzdy.
E/ Starosta uviedol, že OFF ROAD MOTO KLUB CHOČ predložil návrh zmluvy
o nájme a návrh na Prevádzkový poriadok motokrosovej trate v Liskovej. Tieto
návrhy prevzali všetci poslanci.
P. Šrobár uviedol: “My, poslanci, sme schválili, aby sa v Liskovej vybudovala
motokrosová trať. Ale asi to nebol dobrý krok. Ľudia ma oslovujú a nesúhlasia. Týka
sa to kvality života občanov v celej obci, nielen 9 poslancov. Nájomnú zmluvu
i prevádzkový poriadok treba schváliť tak, aby sme čo najviac eliminovali negatívne
dopady na ostatných obyvateľov“. Doporučil nájomnú zmluvu schváliť len na 1 rok
a následne, pokiaľ sa budú dodržiavať podmienky, schvaľovať každoročne, taktiež
výšku nájmu dať primeranú tejto činnosť. Taktiež doporučil, aby sa v nedeľu, ktorá je
dňom pracovného pokoja, nejazdilo, aby sa mohli občania v pokoji prejsť. Skorín
vždy bola obľúbená vychádzková zóna. Tiež treba zredukovať jazdenie v určitých
dňoch počas týždňa a znížiť počet hodín, počas ktorých sa môže jazdiť. Podobná
trať v širokom okolí neexistuje, takže je predpoklad, že tu budú jazdiť motorkári
z celého okolia. Je potrebné nájomnú zmluvu i prevádzkový poriadok prejednať
s právnikom.
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P. Martonová uviedla, že keď sa dával predbežný súhlas, zástupca klubu uviedol, že
sa bude jazdiť len tri dni v týždni a taktiež obmedzia jazdenie v čase párenia zveri
a toto v prevádzkovom poriadku vôbec nie je.
P. Murina uviedol, že zástupcovia družstva, ktorí boli na konaní pri prerokovávaní
trate skonštatovali, že ich pripomienky sa nebrali do úvahy.
Starosta odpovedal, že na základe pripomienky poľnohospodárskeho družstva sa
trať posunula o 20 m smerom od Skorínskej studne. Teraz je to 30 m a nie ako bola
navrhnutá 10 m vzdialenosť.
P. Murina nesúhlasí s rozsahom navrhovanej trate, pretože v blízkosti je vodný zdroj
Skorínska studňa. 30 m je málo, pretože studňa je na svahovitom teréne pod traťou
a nie je možné zabezpečiť ju pred ropnými látkami. V suchých rokoch je Skorínska
studňa jediným vodným zdrojom, kde chodia kravy piť. A práve, keď tam chodia
kravy piť, tak sú navrhované aj prevádzkové hodiny. Hluk, ktorý motorky robia,
kravy bude plašiť. Taktiež treba preveriť, či na dané pozemky nie je už nájomná
zmluva s poľnohospodárskym družstvom. Asfaltová cesta je majetkom
poľnohospodárskeho družstva a ak nebude mať klub súhlas družstva, ku trati sa
nedostanú. Doporučil, aby sa uviedlo v nájomnej zmluve, že opakované porušenie
prevádzkového poriadku je dôvodom na ukončenie nájomnej zmluvy.
P. Roštek uviedol, že nesúhlasil s traťou pri predchádzajúcom schvaľovaní / pri
hlasovaní sa zdržal hlasovania/ a nesúhlasí ani teraz. Pokiaľ vie, väčšina ľudí je
proti. Ešte nie je trať ani schválená a už chodia popod horu motorkári z Likavky
a nezaťažujú sa vozením motoriek na vozíkoch.
P. Piroh uviedol, že v nedeľu išlo množstvo motorkárov na motorkách zo smeru od
hlavnej cesty.
P. Roštek sa informoval, že pokiaľ by sa pokazil verejný vodovod, či je možné
prepojiť ho na Skorínsku studňu.
P. Murina uviedol, že prepojenie je možné, prepojovacia šachta je za školou. Musí
byť však súhlas vodárenskej spoločnosti a musia sa zabezpečiť kontroly čistoty vody.
P. Kubala uviedol, že aj keby poslanci nedali súhlas na vybudovanie trate, motorkári
by jazdili po poliach i po hore. Takto budú jazdiť na jednom mieste a my musíme určiť
také podmienky, aby dôsledky čo najmenej zaťažovali ostatných občanov.
V diskusii vystúpil aj p. Lesák.
P. Timko sa spýtal, či je už vydané stavebné povolenie na trať. Zmluvu i prevádzkový
poriadok prerokuje FaLPK.
Starosta uviedol, že na trať bude vydané územné rozhodnutie, ktoré nie je ešte
vydané.
Starosta dal hlasovať o uznesení, aby FaLP komisia upravila navrhnutú zmluvu
o nájme pozemku medzi obcou Lisková a OFF ROAD MOTO KLUB CHOČ
a pripomienkovala predložený Prevádzkový poriadok motokrosovej dráhy v Liskovej .
Hlasovanie:
Prítomní: Pavol Kubala, Miloš Lesák, Oľga Lešková, Vilma Martonová, Jozef Murina,
Jozef Roštek, Mojmír Šrobár, Jaroslav Timko
Za: všetci
F/ P. Martonová sa spýtala, ktorá organizácia robí v máji majáles. Kamka –
združenie rodičov a priateľov školy chce taktiež zorganizovať podobnú akciu. Takže
by sa skontaktovali a urobili by ju spoločne. Chcú pritiahnuť najmä rodičov, ktorí sa
nezapájajú do diania v škole. Pracovníčka úradu zistí a oznámi p. Martonovej, kto
uvedenú akciu má v pláne práce.
G/ P.Timko podal návrh na nasledovné uznesenie: V rámci zviditeľnenia činnosti
obecného zastupiteľstva a všetkých poslancov bude od 1.4.2008 na všetky verejné
akcie pre občanov Liskovej vždy pozývaný podstarosta obce a ostatní poslanci
(minimálne predseda komisie v danej oblasti). To isté platí i pri výbere členov
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delegácie v rámci družobných návštev, prípadne i pri iných akciách oficiálne
reprezentujúcich obec Lisková.
Starosta dal hlasovať o prednesenom uznesení.
Hlasovanie:
Prítomní: Pavol Kubala, Miloš Lesák, Oľga Lešková, Vilma Martonová, Jozef Murina,
Jozef Roštek, Mojmír Šrobár, Jaroslav Timko
Za: Pavol Kubala, Miloš Lesák, Oľga Lešková, Vilma Martonová, Jozef Murina,
Mojmír Šrobár, Jaroslav Timko
Proti: 0
Zdržal sa : Jozef Roštek,
H/ P.Timko podal návrh na uznesenie, ktoré znie: Obecné zastupiteľstvo ukladá
obecnému úradu aktualizovať Rokovací poriadok OZ do 30. 4.2008. Vypracovaný
návrh odovzdá FaLPK, ktorá ho prejedná prvý májový týždeň. Tento prejednaný
návrh dostane každý poslanec najneskôr s pozvánkou na budúce zasadnutie OZ.
Starosta dal hlasovať o prednesenom uznesení.
Hlasovanie:
Prítomní: Pavol Kubala, Miloš Lesák, Oľga Lešková, Vilma Martonová, Jozef Murina,
Jozef Roštek, Mojmír Šrobár, Jaroslav Timko
Za: všetci
I/ P. Lesák uviedol, že mali zasadnutie Komisie pre mládež, kde konštatovali, že
záujem mladých ľudí v našej obci o veci verejné je malý. Z tohto dôvodu navrhli, aby
sa schválil projekt: Nápad roka 2008. Je to verejná súťaž pre občanov v Liskovej
a má za cieľ aktivizovať mladých ľudí v Liskovej, vzbudiť u mladých záujem o veci
verejné. Projekt by sa konal od 15.4. - 31.12.2008. Organizátorom projektu by bola
Komisia pre mládež pri OZ v Liskovej. Úlohou účastníkov súťaže je pripraviť nejaký
inovatívny projekt, ktorý prispeje k zlepšeniu situácie v Liskovej v oblasti, na ktorú je
projekt zameraný. Projekt musí aspoň čiastočne súvisieť s mládežníckou
problematikou a musí byť realizovateľný v súčasných podmienkach. Hodnotí sa
nielen inovatívnosť nápadu, ale aj predstavený návrh realizácie projektu. Podporené
budú projekty doporučené komisiou, ich počet aj výška dotácie závisí od kvality
predložených projektov.
Na financovanie by sa použili financie z rozpočtu pre Program podpory mládeže
(cca. 25 000 Sk), ktoré nie sú ešte prerozdelené.
Hodnotiacu komisiu by tvorili : 2 členovia komisie pre mládež, 2 poslanci, člen OÚ
Lisková. Vyhodnotenie by sa uskutočnilo po prezentácii projektu zadávateľom pred
hodnotiacou komisiou. Finančná odmena za zrealizovaný projekt sa vyplatí počas
realizácie projektu. Navrhované odmeny sú: 1. miesto – 1500,-Sk , 2. miesto –
1000,-Sk, 3. miesto – 500,-Sk.
P. Tomková uviedla, že suma schválených projektov z Programu podpory a ochrany
detí a mládeže (PPaODM) a projektov, ktoré boli dnes predložené poslancom,
prekročí sumu 60 tis. Sk, ktoré boli schválené v rozpočte a bude treba rozpočet
upraviť. Ďalej doporučila upraviť PPaODM tak, aby sa organizátorom uhrádzali
náklady napr. na dopravu a vstupné v závislosti od počtu zúčastnených detí. Teraz sa
tieto uhrádzajú len deťom a mládeži.
P. Timko uviedol, že niektoré schválené projekty neboli v zime uskutočnené, takže už
i tam sa ušetrili nejaké financie.
Starosta dal hlasovať o uznesení podľa návrhu p. Lesáka.
Hlasovanie:
Prítomní: Pavol Kubala, Miloš Lesák, Oľga Lešková, Vilma Martonová, Jozef Murina,
Jozef Roštek, Mojmír Šrobár, Jaroslav Timko
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Za: všetci
J/ P. Roštek žiadal, aby sa priamo v uznesení písalo, kto a ako hlasoval. Zápisnice
sú zverejnené na internete, ale internet nemajú všetci. Keby bolo hlasovanie
uvedené na uznesení, ktoré je vyvesené na úradnej tabuli, všetci občania by si mohli
prečítať ako poslanci hlasujú.
K návrhu p. Rošteka diskutovali p. Šrobár, p. Timko, p. Piroh, starosta. Nebolo prijaté
žiadne rozhodnutie.
K/ P. Murina uviedol, že boli na predošlých zasadnutia OZ prijaté uznesenia, ktorými
sa skrátili dĺžky stavebných pozemkov v hone Vyšné Záhumnie z 50m na 40 m na
južnej strane a na 30 m na severnej strane. Aj pri hlasovaní na skrátenie pozemkov
na 40 m sme si neuvedomili, že sme znevýhodnili vlastníkov, ktorí majú užšie
pozemky. Vzhľadom k tomu, že stavebný pozemok musí mať 600 m2, vlastník, ktorý
má užší pozemok a sused mu ďalšiu časť neodpredá, nemôže na svojom pozemku
stavať. Rešpektuje hlasovanie, ale treba sa zamyslieť, či je to dobre.
Diskutovali: p. Timko, p. Martonová, p. Roštek, p. Lesák.
P. Timko uviedol, že pokiaľ by obec vykúpila pozemok pod cestu i pod stavby
problém by bol vyriešený.
Starosta odpovedal, že nebola a ani nie je možnosť vykúpiť pozemky pod stavby.
L/ P. Martonová sa informovala, či je pravda, že sa pri Jamborovom prahu na Váhu
ide stavať malá vodná elektráreň.
Starosta potvrdil, že áno. Dielo vybuduje súkromná spoločnosť a nie je to proti
záujmom Liskovej. Bude zabezpečený aj prechod pre ryby, dielo nebude znečisťovať
okolie.
P. Murina uviedol, že tá istá spoločnosť prevádzkuje už viac rokov malú vodnú
elektráreň v Okoličnom.
M/ P. starosta uviedol, že od štvrtka 3. 4. bude obchádzka pre osobné autá smerom
na Dolný Kubín cez Liskovú. Obchádzka bude trvať asi pol roka. Most ešte nie je
vyspravený, ale urobia ho aj počas trvania obchádzky. Dôvodom je, že materiál,
ktorým sa most bude opravovať sa môže použiť len za podmienky, že vonkajšia
teplota počas 24 hodín neklesne pod 8 0 C. Obchádzka smerom od Dolného Kubína
pôjde cez Kraľovany.
P. Murina navrhol, aby sa urobili pri cintoríne a pri bývalej autobusovej zástavke pri
OŠK biele vodiace čiary, aby vodiči nezachádzali mimo vozovky.
P. starosta uviedol, že keď budú cestári meniť zvislé značenie, požiada ich, aby
urobili aj vodorovné značenie.
N/ P. Murina požiadal, aby sa na chodníku, ktorý ide od námestia po obchod Jednotu
urobili miernejšie nájazdy. Teraz sú také strmé, že mamičky s kočíkmi nemôžu bez
pomoci na ne vyjsť. A aj starším ľuďom sa tam zle chodí.
Starosta odpovedal, že požiada cestárov, aby to urobili.
Viac príspevkov do diskusie už nebolo.
Bod č. 11 – Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie ukončil.
Zapisovateľka : Jana Tomková
...............................
Overovatelia:
RNDr. Jaroslav Timko ................................
Oľga Lešková
................................
Ján L a u k o
starosta obce
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