Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej,
ktoré sa uskutočnilo dňa 24. júna 2008 o 17.00 hod.
na Obecnom úrade v Liskovej
Prítomní :
Starosta obce - Ján Lauko
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Liskovej:
Stanislav Demko, Pavol Kubala, Vilma Martonová, Ing. Jozef Murina, Jozef Roštek,
RNDr. Jaroslav Timko
Hlavný kontrolór - Ing. Ferdinand Piroh
Zapisovateľka - Jana Tomková
Účtovníčka OÚ – Jarmila Barteková
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Záverečný účet Obce Lisková za rok 2007
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Lisková
7. Audítorská správa Obce Lisková za rok 2007
8. Základná škola s materskou školou Lisková – voľba riaditeľa
9. Rôzne, diskusia
10. Ukončenie
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta Ján Lauko privítal prítomných poslancov a otvoril zasadnutie OZ. Uviedol, že v bode
programu Rôzne predloží rôzne zmluvy a žiadosti. Hlavný kontrolór Ing. Piroh požiadal, aby sa
na dnešnom zasadnutí v bode Rôzne schválil aj Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2008.
Starosta dal hlasovať o schválení programu zasadnutia. /Uznesenie č. 156./
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta ako zapisovateľa určil Janu Tomkovú, za overovateľov zápisnice Jozefa Rošteka a
Jozefa Murinu.
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol do návrhovej komisie Pavla Kubalu a Vilmu Martonovú a dal o tomto návrhu
hlasovať. /Uznesenie č. 157./
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod č. 4 – Kontrola uznesení
Uznesenia skontroloval a ich plnenie vyhodnotil hlavný kontrolór, ktorý skonštatoval, že
uznesenia zo dňa 5. mája 2008 boli splnené, alebo sú priebežne plnené. Taktiež oboznámil
prítomných s kontrolou všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti. P. Barteková
predložila FaLPK Plnenie a čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2008, ktorá komisia aj prejednala.
Boli tam uvedené aj dane.
Skonštatoval, že uplatnenie daní je v poriadku, ale výbery nie sú uskutočnené všetky. Pokiaľ je
daň nad 10 tis. Sk, daň sa môže uhradiť v dvoch splátkach. K 15. 6. 2008 neuhradilo daň za rok
2008 5 podnikateľov v hodnote do 600 tis. Sk a 14 obyvateľov v sume 7 tis. Sk. Taktiež za rok

2007 daň neuhradili 3 podnikatelia. Doporučil, aby pracovníci obecného úradu zaslali
neplatičom výzvy, prípadne aby sme sa obrátili na súd.
P. Barteková uviedla, že všetkým neplatičom zasielame výzvy a pokiaľ nám dane neuhradia,
začneme exekučné konanie.
Bod č. 5 - Záverečný účet Obce Lisková za rok 2007
Starosta požiadal p. Murina – predsedu Finančnej a legislatívno-právnej komisie / ďalej FaLPK/,
aby sa vyjadril k tomuto bodu. P. Murina uviedol, že záverečný účet prejednali na komisii aj za
prítomnosti p. Bartekovej. Komisia doporučila určité úpravy, ktoré p. Barteková zapracovala.
Takto upravený Záverečný účet Obce Lisková za rok 2007 doporučila FaLPK schváliť. Materiál
bol doručený každému poslancovi a tiež zverejnený na úradnej tabuli i na webovej stránke
obce.
P. Timko uviedol, že máme veľké pohľadávky, ktoré by bolo potrebné riešiť za pomoci právnika
alebo súdu. Taktiež doporučil schváliť záverečný účet s výhradou s odvolaním sa na výšku
pohľadávky.
Hlavný kontrolór uviedol, že s výhradou by to mohlo byť vtedy, keby sa porušil pri finančnom
hospodárení obce nejaký zákon, čo však porušené nebolo.
P. Barteková vysvetlila, že pokiaľ by sme záverečný účet schválili s výhradou, mohlo by tom
mať negatívny vplyv pri žiadostiach o dotácie a pod. Ďalej uviedla, že všetkým neplatičom
zasielame výzvy a pokiaľ na ne nereagujú, začneme exekučné konanie na vymáhanie daní .
Banka nám na základe exekúcie síce zasiela z ich účtov financie, ktoré tam majú. Už viackrát
sme týmto spôsobom daň vymohli. Firmy sa exekúcii snažia vyhnúť, zakladajú si nové účty,
vytvárajú nové spoločnosti.
P. Tomková uviedla, že v exekučnom konaní sa najskôr uhrádzajú náklady na mzdy, potom
daňové nedoplatky - i dane z nehnuteľnosti a až potom ostatné záväzky, takže pri exekúcii sme
ako správca dane uprednostnený.
Starosta a hlavný kontrolór potvrdili, že predošlý deň na túto tému rozprávali s právnikom, aké
ďalšie kroky treba urobiť , prípadne sa obrátime i na súd. Pokiaľ nás bude právnik zastupovať,
budeme mu musieť za jeho služby zaplatiť.
Prijaté bolo uznesenie č. 160: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej doporučuje starostovi obce
právnickou cestou riešiť vymáhanie nedoplatkov dane za r. 2007-2008. O výsledkoch konania
bude informovať poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
P. Timko uviedol, že F a LPK mala výhrady k čerpaniu dotácie z Úradu vlády vo výške 200 tis.
Sk. Hlavný kontrolór uviedol, že na základe súhlasu z ÚV sa v roku 2007 vyčerpalo 95 tis. Sk
a 105 tis. Sk sa vyčerpalo do 31. marca 2008.
Ing. Murina potvrdil, že p. Barteková mu predložila prehľad čerpania finančných prostriedkov
z tejto dotácie v roku 2007, ktorý spracovala na požiadanie komisie. Pri čerpaní boli vnútorné
predpisy obce dodržané.
Hlavný kontrolór uviedol, že vzhľadom k zmene v čerpaní finančných prostriedkov sa bude
musieť urobiť úprava rozpočtu na rok 2008.
K téme opakovane diskutovali p. Timko, hlavný kontrolór, starosta, p. Kubala, p. Murina, p.
Barteková .
Starosta dal hlasovať o schválení Záverečného účtu obce a celoročnom hospodárení za rok
2007 bez výhrad. /Uznesenie 158 A./
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Starosta dal ďalej hlasovať o schválení použitia prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške : 1.741.019,18 Sk a o schválení príjmových finančných operácií
vo výške 875.649,- Sk. /Uznesenie 158 B./
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci

Starosta dal hlasovať o uznesení, v ktorom OZ doporučuje starostovi obce riešiť vymáhanie
nedoplatkov dane z nehnuteľnosti za rok 2007-2008 právnickou cestou. O výsledkoch konania
bude starosta poslancov pravidelne informovať na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
/Uznesenie 159./
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod č. 6 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce
Stanovisko bolo doručené spolu s pozvánkou každému poslancovi. Hlavný kontrolór stanovisko
v hlavných bodoch prečítal a okomentoval. Bližšie informácie nik nepožadoval. Stanovisko
poslanci zobrali na vedomie.
Bod č. 7 - Audítorská správa Obce Lisková za rok 2007
Audítorskú správu dostal každý poslanec. Výkon nezávislého audítora Ing. Ľubici Feníkovej
znel: Účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz o finančnej situácii Obce Lisková k 31.
decembru 2007 a výsledkoch hospodárenia za rok, ktorý skončil k uvedenému dátumu v súlade
so slovenským zákonom o účtovníctve. Audítorská správa bola overená bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo zobralo Audítorskú správu obce Lisková za rok 2007 na vedomie.
Bod č. 8. - Základná škola s materskou školou Lisková – voľba riaditeľa
Starosta požiadal p. Kubalu, ktorý je členom rady školy, aby poinformoval poslancov o voľbe
riaditeľa. P. Kubala uviedol, že výberové konanie na riaditeľa našej školy sa uskutočnilo 4. júna
2008. Prítomní boli všetci členovia rady školy, taktiež zástupca Krajského školského úradu
v Žiline a tiež Spoločného školského úradu v Likavke. Boli prihlásení traja kandidáti. Rada školy
v tajnom hlasovaní zvolila za riaditeľa školy Mgr. Petra Kulicha a dala návrh, aby ho do tejto
funkcie zriaďovateľ menoval. Ďalej p. Kubala uviedol, že všetko bolo dobre pripravené
a prebehlo v poriadku, čo kladne ohodnotil aj zástupca Krajského školského úradu v Liskovej.
Starosta dal hlasovať o menovaní Mgr. Petra Kulicha do funkcie riaditeľa Základnej školy
s materskou školou v Liskovej. /Uznesenie 160./
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod č. 9 - Rôzne, diskusia
A/ Starosta predložil Kúpnu zmluvu o predaji pozemku o výmere 498 m2 pre stavbu diaľnice
za celkovú cenu 98 743,50 Sk.
Starosta dal hlasovať o uznesení č. 161 - schválenie Zmluvy o odpredaji majetku obce pod
diaľnicu /pozemky o rozlohe 498 m² v hodnote 98 743,50 Sk/ s Národnou diaľničnou
spoločnosťou, a.s. Bratislava.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
B/ Starosta predložil žiadosť p. Antona Klocháňa, ktorý má stolársku dielňu na Vlčej jame.
P. Klocháň chce kúpiť susedný pozemok, ktorého vlastníkom je obec. Starosta uviedol, že dal
vypracovať na predmetný pozemok geometrický plán. Žiadosť odovzdal predsedovi FaLPK,
aby ju prerokovali.
P. Martonová a p. Murina uviedli, že určité obecné pozemky má v nájme družstvo, ktoré ho dalo
do užívania občanom. Občania si tam zasadili plodiny a ani nevedia, že obec niečo predáva.
Starosta uviedol, že pri predaji pozemkov pre p. Šrobára nastala takáto situácia, ktorú riešil
s riaditeľkou poľnohospodárskeho družstva. Obec nájomnú zmluvu s družstvom nemá.
Ing. Murina poznamenal, že možno pôda bola v užívaní družstva, ktoré ju dalo do prenájmu
a až následne prešla do vlastníctva obce. Doporučil pozemky zmapovať a urobiť nájomnú
zmluvu s družstvom.

Hlavný kontrolór potvrdil, že ak sú polia užívané družstvom a sú vlastníctvom obce, družstvo by
nám malo platiť nájom.
C/ Starosta prečítal žiadosť p. Daňovej o príspevok pre dvoch synov na cyklotúru Don Bosco
Tour – Slovakia team do Turína, ktorí tam budú reprezentovať aj obec Liskovú.
Starosta uviedol, že starší zo synov je aktívnym členom Obecného hasičského zboru v Liskovej.
P. Timko skonštatoval, že je to podobná situácia ako v prípade prerokovávanom na minulom
obecnom zastupiteľstve, keďže otec im tiež zomrel. Taktiež uviedol, že sa treba zamyslieť nad
pravidlami poskytovania finančných prostriedkov pre občanov.
Hlavný kontrolór uviedol, že výnos z dane fyzických osôb je na tento rok o 750 tis. Sk nižší ako
sme predpokladali, takže budeme musieť znížiť aj rozpočtované výdavky. Príspevky je možné
poskytnúť len z reprezentačného.
Poslanci ponechali rozhodnutie na starostovi, ktorý môže poskytnúť príspevok z financií
schválených na reprezentačné.
D/ Starosta predložil zmluvu o dielo na projekt pre stavebné povolenie na rekonštrukciu budov
základnej a materskej školy v Liskovej.
P. Murina uviedol, že túto akciu zabezpečoval PaedDr. Mojmír Šrobár, ktorý ich o akcii na
zasadnutí komisie informoval len zbežne.
Po všeobecnej diskusii sa poslanci dohodli o tomto bode nerokovať vzhľadom k tomu, že p.
Šrobár nie je dnes na zasadnutí obecného zastupiteľstva prítomný . Doporučili, aby zasadala
Komisia pre verejné obstarávania, kde je p. Šrobár členom a na základe doporučenia komisie
starosta zvolá mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, kde sa prerokuje len tento bod.
E/ Starosta uviedol, že sme plánovali vybudovať chodník na nižnom konci . Všetko je
pripravené. Jeho vybudovanie bude náročnejšie ako vybudovanie chodníka na vyšnom konci.
Ak ho chceme tento rok urobiť, treba už začať s prácami.
P. Timko uviedol, že chodník sa plánuje vybudovať v rámci projektu , ktorý nám má spracovať
Interegio. Spýtal sa, čo je nové.
P. Tomková uviedla, že naša obec je členom združenia Interegio, pracovníci ktorého nás budú
koordinovať a budú nám pomáhať pri príprave a realizácii žiadostí pri získavaní financií
z Eurofondov. Prvé výzvy na rekonštrukciu verejných priestranstiev sa očakávajú v septembri
alebo v októbri 2008.
Navyše sme s Interegiom podpísali zmluvu na spracovanie architektonickej štúdie námestia
a verejných priestranstiev.
Dvaja zástupcovia Interegia boli v Liskovej, pofotili verejné priestranstvá v obci, my sme im dali
všetky potrebné podklady. Viackrát sme sa informovali, ako práce postupujú. Predseda
združenia Ing. Filo je v tomto čase tri týždne služobne v zahraničí, má prísť tento týždeň
v stredu, vo štvrtok má so spolupracovníkmi kontrolný deň, takže najskôr v piatok budeme
vedieť ďalšie informácie.
P. Timko uviedol, že termín mali do 30. júna 2008. Pokiaľ máme možnosť získať finančné
prostriedky z iných zdrojov, treba s vybudovaním chodníka počkať.
F/ Starosta predložil viaceré projekty bytoviek, aby poslanci rozhodli, akú bytovku budeme
stavať. Uviedol, že vzhľad bytovky by mal byť podobný ako plánovaná nadstavba školy. Ďalej
informoval, že nadstavbou školy sa svetelne obmedzia 3 pozemky za školou. Starosta
doporučil výstavbu 12 bytovky s jedno a dvojizbovými bytmi do 80 m2, na ktoré sú najskôr
poskytované dotácie.
Poslanci doporučili, aby starosta vyhlásil výberové konanie na projekt bytovky v areáli ZŠ do 15.
júla 2008. /Uznesenie č. 162/
Starosta dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
P. Timko doporučil osloviť starostu z Podturne, ako výberové konanie uskutočnil on.
Starosta osloví aj projektantov, ktorých mu ako veľmi dobrých odborníkov doporučili starostovia
z Podturne, Ľubochne a Lipt. Osady.
K téme opakovane diskutovali starosta, p. Timko, p. Murina, p. Kubala, p. Martonová, p.
Tomková.

G/ Hlavný kontrolór predložil Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lisková na II.
polrok 2008. Poslanci nemali žiadne pripomienky. /Uznesenie č. 163/
Starosta dal hlasovať o jeho schválení.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
H/ P. Murina informoval prítomných o ďalších bodoch, ktoré sa prerokovávali na zasadnutí
FaLPK. Komisia požiadala p. Bartekovú o presné rozšpecifikovanie oddielu 0112 – Finančná
a rozpočtová oblasť, kde bolo čerpanie vo výške 481 tis. Sk.
P. Barteková položky rozšpecifikovala na podpoložky, ktoré p. Murina prečítal. Je tam
zaúčtovaná mzda kontrolóra, zástupcu starostu, odmeny členom obecného zastupiteľstva
komisií, audity, bankové poplatky atď. V budúcnosti budú vždy v rozpočte uvedené aj všetky
tieto podpoložky.
Komisia prerokovávala aj žiadosť na zmenu rozpočtu pre materskú školu, kde pri výpočte urobili
sčítaciu chybu. Komisia prerokuje túto žiadosť na ďalšom zasadnutí za prítomnosti zodpovednej
pracovníčky.
Hlavný kontrolór uviedol, že už i pri sume, ktorá je už rozpočtovaná na originálne kompetencie:
t.j. materskú školu, školskú jedáleň a školský klub na tento rok vysoko prekračujeme skutočnú
hodnotu, ktorú dostávame na tieto kompetencie z daní. Podľa ukazovateľa by sme mali na
originálne kompetencie poskytnúť 25%, pritom je už teraz rozpočtovaných 34,5%. Sú to
financie navyše na úkor niekoho iného napr. dôchodcov.
Ďalej uviedol, že obec môže financie poskytnúť na to, čo je pre ňu priorita, teda môže navýšiť
rozpočet i pre materskú školu. Ale škola môže v rámci originálnych kompetencií situáciu riešiť
aj z iných financií.
P. Barteková uviedla, že pri šetrení na tovaroch a službách sú schopní maximálne ušetriť 80 tis.
Sk.
P. Murina ďalej uviedol, že na FaLPK zhodnotili čerpanie mzdových prostriedkov pracovníkov
obecného úradu za 4. roky na základe údajov, ktoré spracovala pracovníčka obecného úradu.
Mzdy boli vyplácané podľa zákona. Komisia v minulom roku doporučila, aby vo výške odmien
na rok 2007 boli zohľadnené výsledky personálneho auditu – čo zohľadnené nebolo.
Starosta odpovedal, že financie určené na mzdy neprekročil. S auditom sa nestotožňuje, on
najlepšie pozná ako ľudia robia a podľa toho dal odmeny.
P. Timko namietal, že je to subjektívny pocit. Na základe auditu sme konštatovali, že vyťaženosť
pracovníkov je rôzna, takže odmeny mali byť diferencované.
Hlavný kontrolór skonštatoval, že v zmysle poriadku odmeňovania a zákona 553/2003 je
zamestnávateľ obec, ale štatutárom je starosta – on rozhoduje o mzdách. Bol znížený rozpočet
na mzdy a od 1.1. 2008 sa urobili opatrenia a hlavný kontrolór mal znížený úväzok na polovicu.
P. Timko sa spýtal, aké opatrenia boli urobené.
P. Tomková uviedla, že u jednej pracovníčky bol znížený týždenný úväzok na 17,5 hod. u druhej
na 12,5 hod. U všetkých pracovníkov bol znížené mzdy, pretože, keby sa prepustil pracovník,
nestihla by
sa porobiť robota.
CH/ P. Timko doporučil hlavnému kontrolórovi, aby pri kontrole uznesení uviedol aj uznesenia,
ktoré neboli v minulosti splnené a taktiež skonštatovať plnenie bodov uvedených v zápisnici.
I / P. Timko uviedol, že nebolo spomenuté, ako sa riešili náležitosti, ktoré sa týkajú
motokrosovej dráhy.
FaLPK pre nedostatok informácii nedoporučila, aby sa na minulom zasadnutí obecného
zastupiteľstva schvaľovala Zmluva o nájme a Prevádzkový poriadok. Členovia rady mali
navštíviť obce Vavrišovo alebo Žaškov, kde sú už motokrosové dráhy sprevádzkované. Starosta
mal o výsledku stretnutia informovať obecné zastupiteľstvo.
Starosta odpovedal, že prevádzkový poriadok sa bude riešiť vtedy, keď bude právoplatné
rozhodnutie stavebného úradu. Zatiaľ je len rozhodnutie na využívanie priestoru. Zistilo sa, že
dráha zasahuje aj na ďalší pozemok. A chýbajú im aj ďalšie podklady, ktoré je potrebné doplniť

pre stavebný úrad. Taktiež 2 účastníci konania sa odvolali na krajský úrad. Stretnutia vo
Vavrišove sa zúčastnili zástupca starostu p. Kubala a za obecnú radu p. Šrobár a p. Lesák.
Starosta uviedol, že pokiaľ budú mať všetky potrebné náležitosti, on povolenie podpíše.
Uviedol:“ Mňa budú ľudia posudzovať podľa toho, čo sa v dedine urobilo, postavilo, ale nie
podľa toho, že sa vybudovala motokrosová dráha. Za to mi budú celý život nadávať, že som to
dovolil v dedine urobiť, čo však, keď ste to odhlasovali.“
P. Timko navrhol počkať na vyjadrenie stavebného úradu a až potom sa bude robiť zmluva
o nájme. Zástupcovia, ktorí boli na obhliadke dráhy mali doniesť materiály /prevádzkový
poriadok, nájomnú zmluvu/, ktoré v týchto obciach majú schválené.
P. Kubala uviedol, že uskutočnili návštevu vo Vavrišove, ale ich podmienky sú iné ako u nás.
Tam majú nájom s obecným urbariátom a za nájom neplatia, pretože chceli, aby sa dráha
zriadila na jednom mieste a zamedzilo sa nekontrolovanému jazdeniu. Písomné materiály im
nedali žiadne. Tieto sa môžu stiahnuť z internetu.
Diskutovali opakovane hlavný kontrolór, p. Martonová, p. Kubala, p. Murina, p. Roštek, p.
Timko.
Starosta uviedol, že proti rozhodnutiu o motokrosovej dráhe sa odvolali dve osoby.
P. Martonová skonštatovala, že napriek tomu, že oficiálne je nie nič schválené, členovia klubu
by mali vedieť, aké máme požiadavky. Napr., že nechceme, aby jazdili v nedeľu, v období
párenia a pod.
P. Timko navrhol, aby sa schválilo nasledovné uznesenie: Obecné zastupiteľstvo doporučuje
starostovi obce zvolať obecnú radu a zástupcov Motoklubu Choč Lisková ohľadom doriešenia
prevádzkového poriadku motokrosovej dráhy po vydaní rozhodnutia stavebným úradom.
Starosta dal hlasovať o uznesení č. 164 podľa návrhu p. Timku.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
J/ P. Timko sa spýtal ako sa vyriešila anonymná sťažnosť na nedodržiavanie zatváracej doby v
Exprese p. Zigu . Neskoro v noci robia návštevníci Expresa hluk.
P. Tomková odpovedala, že mu bol doručený list, v ktorom sme ho upozornili na nutnosť
dodržiavania zákonov i obecných predpisov a tiež sankcií, ktoré uplatníme pri ich nedodržaní.
Následne sme skontrolovali dodržiavanie zatváracích hodín. Expreso bolo uzavreté.
P. Murina potvrdil, že p. Zigo po zatváracích hodinách Expreso uzavrie, ale vo vnútri ľudia
ostanú a pri odchode robia hluk.
P. Timko doporučil, aby starosta využil možnosť ukladania pokút.
K/ P. Timko uviedol, že zasadala stavebná komisia ohľadom prejedania vybudovania chodníka
na vyšnom konci. Predsedníčka p. Lešková nie je prítomná, ale p. Timko čítal závery stavebnej
komisie k vysvetleniu stavebného dohora, ktoré nebolo dostačujúce a komisia to nevie posúdiť.
Stavebné denníky neboli, komisia zistila nezrovnalosti, nevie však posúdiť faktúry, to už je
záležitosť kontrolóra. Podrobnejšie poslancov bude informovať p. Lešková na ďalšom riadnom
zasadnutí. P. Timko dal návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej ukladá HK
vypracovať podrobné stanovisko k úhrade faktúr a predložiť ho FLaPK a obecnému
zastupiteľstvu. /O návrhu p. Timku na uznesenie sa nehlasovalo./
Hlavný kontrolór namietol, že keď stavebná komisia nevie posúdiť opodstatnenosť faktúry
vzhľadom na vykonané práce, ako to môže vedieť posúdiť on a nie je to ani v jeho kompetencii.
Stavebné veci má na starosti stavebný dozor.
Hlavný kontrolór vysvetlil, že na faktúre je uvedené jedno číslo za vyfakturované práce podľa
rozpočtu, ktoré je odsúhlasené stavebným dozorom
P. Barteková uviedla, že faktúra bola vystavená podľa zmluvy, v ktorej bola uvedená suma za
vybudovanie chodníka.
K téme ešte diskutovali p. Murina, p. Kubala, p. Martonová, p. Tomková, p. Roštek.
Starosta spresnil, že boli uhradené práce, na ktoré bola podpísaná zmluva. Ale boli ešte
urobené práce naviac, napr. oporné múriky a prístupová cesta k domu a pod. v sume 167 tis.
Sk, ktoré sú vyfakturované, ale ešte neuhradené. Sú to práce, o ktorých sme nepredpokladali,
že sa budú robiť a stavba si ich vyžiadala.

P. Kubala povedal, že stavebný dozor mal do denníkov zaznamenať všetky zmeny, ktoré sa
urobili oproti prácam, ktoré boli uvedené vo výzve. Následne mal oboznámiť starostu
o zmenách.
Starosta uviedol, že pokiaľ sa robili práce naviac, bol o nich oboznámený a dal na ne súhlas.
Starosta navrhol zavolať dodávateľa a stavebného dozora na zasadnutie obecnej rady, kde by
sa všetko podrobne vysvetlilo, prečo boli zmeny a aj práce naviac.
Hlavný kontrolór uviedol príklady, kde sa nepredpokladali určité práce, ale boli nutné, aby sa
stavba mohla uskutočniť – napr. pri prekladaní jarku.
P. Timko navrhol, aby sa rozpočet doručil aj stavebnej komisii a tento rozpočet nech porovnajú
a prediskutujú so stavebným dozorom, lebo len on vie, čo tam malo byť a čo tam v skutočnosti
je.
Starosta dal o návrhu p. Timku hlasovať. /Uznesenie č. 165/
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
L/ Starosta navrhol odmenu zástupcovi starostu p. Pavlovi Kubalovi za 2. štvrťrok 2008 vo
výške 2000,- Sk za mesiac. /Uznesenie č. 166 A./
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Starosta navrhol odmenu aj kontrolórovi, čo kontrolór odmietol.
P. Timko navrhol, aby starosta, ktorý najlepšie pozná prácu kontrolóra, vypracoval písomne
zdôvodnenie na odmenu a potom poslanci môžu odmenu odhlasovať.
V tajnom hlasovaní poslanci uznesením č. 166 B schválili odmenu za 2. štvrťrok 2008
starostovi obce Jánovi Laukovi vo výške 27,5 % zo skutočne vyplatenej základnej mzdy.
M/ P. Roštek navrhol, aby sa uskutočnila celoobecná akcia, aby sa zúčastnili na nej aj
občania, ktorí na iné akcie nechodia. Deti by súťažili v rôznych disciplínach, rodičia by hrali
volejbal, futbal a pod. Do organizovania akcie by sa zapojili poslanci, zástupcovia všetkých
zložiek a urobila by sa dôsledná propagácia, aby sa skutočne zapojilo čo najviac občanov. Do
diskusie sa zapojili všetci poslanci, uznesenie nebolo prijaté.
N/ P. Demko doporučil, aby sa dali ku lavičkám koše na odpadky. P. Tomková uviedla, že koše
sú objednané a majú prísť každú chvíľu.
O/ Starosta uviedol, že je už hotová projektová dokumentácia na cestu na IBV Vyšné
Záhumnie, čo je základ. Zo SEVAK-u má byť projektová dokumentácia hotová do konca
augusta. Robí sa i plyn. Najväčšie problémy sú s elektrikou. Územné rozhodnutie je pred
ukončením, takže Krajský stavebný úrad bude už môcť začať s vyvlastňovacím konaním.
Viac príspevkov do diskusie už nebolo.
Bod č. 10 – Ukončenie
Starosta poďakoval prítomným za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie ukončil.
V Liskovej, 24. júna 2008
Zapisovateľka : Jana Tomková
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