
Zápisnica z     mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva   
v     Liskovej,  ktoré sa uskutočnilo dňa  13. augusta   2008    

o     16.00 hod. na Obecnom úrade v     Liskovej   

Prítomní : 
Starosta obce  - Ján Lauko

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Liskovej:
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 - schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci 

opatrenia  1.1 ROP
      5.   Diskusia 
      6.   Ukončenie

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta Ján Lauko privítal prítomných poslancov, otvoril mimoriadne  zasadnutie OZ a dal 
hlasovať o schválení navrhnutého  programu zasadnutia. /Uznesenie č. 171./ 
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci

Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta ako  zapisovateľku  určil  Janu Tomkovú, za overovateľov zápisnice  Oľgu Leškovú 
a Jozefa Rošteka.

Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie Pavla Kubalu a za člena Mojmíra Šrobára 
a dal o tomto návrhu hlasovať. /Uznesenie č. 172./
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  všetci

Bod č. 4 – Modernizácia základnej školy
Starosta požiadal p. Tomkovú, aby poslancov o tomto bode bližšie informovala.
P. Tomková uviedla, že naša obec chce požiadať o NFP -nenávratné finančné prostriedky
 na modernizáciu ZŠ a MŠ z Regionálneho operačného programu . Projekt  bude starosta 
spolu so spracovateľmi projektu  predkladať dňa 19. augusta  2008  o 10 hod. na 
Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Jednou z povinných príloh je aj uznesenie obecného zastupiteľstvo, že schvaľuje predloženie 
žiadosti a jej súlad  s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lisková. 
V PHSR je rekonštrukcia ZŠ a MŠ zakomponovaná a plánovaná bola na roky 2008-2011. 
Ďalej je potrebné prehlásenie, že v prípade pridelenia dotácie obec zabezpečí realizáciu 



projektu. Taktiež je potrebné schváliť financovanie  rekonštrukcie vo výške 5% z celkových 
nákladov, ktoré sú 24 913 787,- Sk. 5% z tejto sumu je 1 245 689,35 Sk. 
V prípade schválenia NFP obci budú refundované náklady, ktoré sme už vynaložili na 
spracovanie projektovej dokumentácie, energetického auditu a pod. 
Hlavný kontrolór  sa spýtal, že kedy sa plánujú začať práce na rekonštrukcii z dôvodu, či 
treba urobiť  úpravu rozpočtu, kde budú vyčlenené financie na rekonštrukciu školy aj v roku 
2008.
P. Šrobár uviedol, že po predložení projektu budeme mať ešte týždeň na prípadné doplnenie 
materiálov alebo odstránenie nedostatkov v projekte. Do troch mesiacov nás vyrozumejú, či 
nám NFP schválili, takže nie je predpoklad, že by sa práce začali ešte  v roku 2008.
P. Murina sa spýtal, akým spôsobom bude vyčlenených  5%  teda 1 245 689,35 Sk , či na 
nejakom osobitnom účte alebo bude samostatná položka.
P. Tomková uviedla, že v rozpočte bude podpoložka Rekonštrukcia ZŠ, peniaze budú na 
bežnom účte. Úhrady sa budú robiť na základe faktúr dodávateľa prác, obec ich bude musieť 
uhradiť  a predloží ich ministerstvu na preplatenie, pokiaľ bude vo faktúre všetko v poriadku, 
95% z faktúry nám preplatia. Veľa záleží aj na dohode s dodávateľom o dĺžke doby 
splatnosti.

Bod č 5 -  Diskusia 
V diskusii vystúpili opakovane p. Šrobár, p.Murina, p. Kubala, p. Piroh, p. Roštek i p. 
Martonová. Všetci hovorili k financovaniu projektu rekonštrukcie ZŠ a MŠ, spôsobe 
refundácie a pod.

Starosta dal hlasovať  o uznesení 173, ktoré znie:
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje:
 a/ predloženie žiadosti O NFP v rámci  opatrenia  1.1 ROP na realizáciu projektu 
„Nadstavba ZŠ s prístavbou, zateplením a výmenou okien a zateplenie MŠ s výmenou okien 
v Liskovej“, ktorý je  realizovaný pre „Základnú školu s materskou školou Ulica pod Chočom 
550 Lisková“ a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 
Lisková.
b/ zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c/ financovanie projektu vo výške    5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t. j. vo 
výške   1 245 689,35  Sk.
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  všetci

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

Zapisovateľka :  Jana Tomková                ...............................

Overovatelia:     Oľga Lešková                  ................................

                           Jozef Roštek                   ................................

                                                                                                                 Ján L a u k o
                                                                                                                 starosta obce 


