
Zápisnica z     mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva   
v     Liskovej,  ktoré sa uskutočnilo dňa   2. júla   2008  o     16.30 hod.  

na Obecnom úrade v     Liskovej   

Prítomní : 
Starosta obce  - Ján Lauko

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Liskovej:
Stanislav Demko, Pavol Kubala, Oľga Lešková, Vilma Martonová,                                
Ing. Jozef Murina, Jozef Roštek, PaedDr. Mojmír Šrobár

Hlavný kontrolór -   Ing. Ferdinand Piroh

Zapisovateľka  - Jana Tomková 

Program:     
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Modernizácia základnej školy

      5.   Diskusia 
      6.   Ukončenie

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta  Ján  Lauko  privítal  prítomných  poslancov  a otvoril  mimoriadne   zasadnutie  OZ. 
Uviedol, že jediným bodom je výber dodávateľa na spracovanie projektovej dokumentácie 
v stupni:  Projekt  pre  stavebné  povolenie  a realizáciu  stavby  základná  škola  s materskou 
školu.  Starosta dal hlasovať o schválení  programu zasadnutia. /Uznesenie č. 167./ 
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci

Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta  ako   zapisovateľa  určil   Janu  Tomkovú,  za  overovateľov  zápisnice   Stanislava 
Demku a Mojmír Šrobár.  

Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol do návrhovej komisie Pavla Kubalu a Jozefa Murinu a dal o tomto návrhu 
hlasovať. /Uznesenie č. 168./
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  všetci

Bod č. 4 – Modernizácia základnej školy
Starosta uviedol, že túto tému sme už rozdiskutovávali na viacerých zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. Na našu výzvu na výber dodávateľa na spracovanie projektovej 
dokumentácie v stupni: Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby základná škola 
s materskou školu, zareagovali 3 dodávatelia. Komisia pre verejné obstarávanie na základe 
kritéria – najvýhodnejšia cena -  vybrala firmu Bh-S, s.r.o. Žilina. Firma predložila cenovú 
ponuku  vo výške  654,5 tis. Sk s DPH, z toho projekt pre stavebné povolenie je 297 tis. Sk 
a realizačný projekt je 357 tis. Sk. Ostatné ponuky boli podstatne vyššie.  Starosta  uviedol, 
že financie budú firme uhradené po spracovaní a doručení projektov.  Doporučil, aby 
poslanci schválili podpísanie zmluvy s fi Bh-S. 
P. Šrobár potvrdil, že je veľmi dôležité, aby sa zmluva uzavrela čím skôr, pretože 19. augusta 
2008 máme potvrdený termín na predloženie žiadosti  z Eurofondov a dovtedy musíme mať 
už aj stavebné povolenie so všetkými vyjadreniami.  Financie na stavebné projekty sú 
refundovateľné  z Eurofondov v plnej výške.



Starosta  dal hlasovať  o uznesení  č. 169 - Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje 
Zmluvu o dielo   s firmou  BH-S, s.r.o. Žilina na vypracovanie projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie a realizačný projekt za účelom „Rekonštrukcia a stavebné úpravy 
objektov ZŠ s MŠ v Liskovej v hodnote 654 500,- Sk s DPH  a doporučuje starostovi obce 
aby ju podpísal.
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  všetci

Bod č. 5 –  Diskusia.
A/  P. Roštek  v diskusii  uviedol, že na zasadnutí 24. júna bolo prejednávané zorganizovanie 
celoobecnej  športovej a  kultúrnej akcie pre obyvateľov obce Lisková. Akcia by sa 
uskutočnila 2. augusta 2008 v areáli Športklubu. Do organizácie by sa mali zapojiť aj 
poslanci a zástupcovia spoločenských organizácií, ktorým na činnosť prispieva obec.
Starosta dal hlasovať o uznesení č. 170, ktoré znie: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej 
schvaľuje celoobecnú akciu „LISKOVÁ SA ZABÁVA“, ktorá sa uskutoční  dňa 2.8.2008 
a doporučuje poslancom a predsedom zložiek, aby sa do jej prípravy aktívne zapojili.
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  všetci

B/ P. Roštek navrhol, aby sa hlavnému kontrolórovi schválila odmena. Hlavný kontrolór 
namietol, že na minulom zasadnutí poslanci starostovi doporučili, aby vypracoval písomné 
zhodnotenie činnosti hlavného kontrolóra a na základe tohto zhodnotenia sa bude 
schvaľovať odmena. Preto nedoporučil, aby sa hlasovalo o schválení odmeny na dnešnom 
zasadnutí. O návrhu p. Rošteka sa nehlasovalo.

C/ P. Tomková oznámila poslancom, že budúci týždeň zástupcovia Interegia prídu do našej 
obce a predložia spracovaný  architektonický návrh na riešenie námestia, priľahlých plôch, 
chodníkov a komunikácií. Je spracovaný na základy zmluvy, ktorá bola podpísaná po 
spoločnom stretnutí  s poslancami vo februári. Na základe návrhu sa spracujú ďalšie 
dokumenty potrebné k žiadosti   o dotáciu z Eurofondov.
Starosta uviedol, že  presný dohodnutý  termín oznámime poslancom.

D/ Starosta navrhol, aby sa ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva uskutočnilo až po 
prázdninách, s čím poslanci súhlasili.

Viac príspevkov do diskusie už nebolo. 

Bod č. 6 – Ukončenie
Starosta poďakoval prítomným za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie ukončil.  

V Liskovej,  2. júla 2008

Zapisovateľka :  Jana Tomková                ...............................
Overovatelia:     Stanislav  Demko            ................................
                           PaedDr. Mojmír Šrobár   ...............................

Ján   L a u k o 
starosta obce 


