
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v     Liskovej, ktoré   
sa uskutočnilo dňa   27.  septembra 2007 

na Obecnom úrade v Liskovej

Prítomní : podľa prezenčnej listiny /všetci/
    

Program:     1. Otvorenie.
               2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
               3. Voľba návrhovej komisie.

                           4.  Predaj Družstevného kultúrneho domu Lisková
                           5. Investičná výstavba
                           6. Diskusia, uznesenie.

                    7. Záver

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta Ján Lauko privítal prítomných a  otvoril mimoriadne zasadnutie obecného 
zastupiteľstva.  Požiadal o schválenie programu zasadnutia.
Ing.  Lesák  dal  návrh  na  prerušenie  mimoriadneho  zastupiteľstva  ako  1.  bod 
programu    z dôvodu  nesplnenia  uznesenia  č.  77,  ktoré  znelo: „Obecné 
zastupiteľstvo v Liskovej  poveruje obecnú radu, aby so starostom obce jednali vo 
veci  odkúpenia  Družstevného  kultúrneho  domu  /DKD/  v Liskovej  so  zástupcami 
Poľnohospodárskeho  družstva  Lisková  –  Sliače.  Termín:  streda  26.9.2007.  “ 
V zasadnutí  mimoriadneho  zastupiteľstva  by  sa  pokračovalo  až  po  prerokovaní 
predaja  DKD  radou obce so  zástupcami  družstva.  Kúpa DKD je  veľmi  vážna a 
náročná aj finančne a rokovať so zástupcami družstva priamo na zasadnutí OZ bez 
predrokovania na obecnej rade sa zdá príliš rýchle.

Starosta uviedol, že nenašli voľný termín do 26. 9. 2007, kedy by sa mohli členovia 
rady a zástupcovia družstva stretnúť. Preto pozval zástupcov družstva na rokovanie 
obecného zastupiteľstva. Pretože, kde sa dá lepšie rokovať ako na zastupiteľstve, 
kde sú prítomní všetci poslanci, na rade sú prítomní len traja poslanci.
Starosta dal hlasovať za prerušenie zasadnutia zastupiteľstva.

PaedDr. Šrobár však dal druhý návrh, vzhľadom k tomu, že na zasadnutí sú  všetci 
poslanci.  Keď zástupcovia družstva prídu - predrokovať vec v obecnej rade a potom 
pokračovať v obecnom zastupiteľstve, nemusí sa hneď prijať uznesenie.

P.  Roštek  skonštatoval,  že  v rade  sú  len  traja  poslanci,  čo  je  menej  ako  celé 
zastupiteľstvo.  Preto doporučil,  aby rokovalo priamo zastupiteľstvo so zástupcami 
družstva.

P.  Martonová  žiadala,  aby  predrokovala  obecná  rada,  vzhľadom  k závažnosti 
problému,  aby  sa  neriešili  rôzne  otázky  pred  zástupcami  družstva,  napr.  cena, 
podmienky, splácanie atď. 

RNDr.  Timko  uviedol,  že  starosta  nesplnil  uznesenie,  takže  je  zodpovedný  za 
zmarený  čas  poslancov.  Aj  on  podporuje  návrh  Ing.  Lesáka,  aby  sa  zasadnutie 
prerušilo. Pretože treba o podmienkach predaja jednať do podrobností. Možno niečo 
spustia, niečo ustúpime my. To však musí predjednať obecná rada.



Ing. Lesák uviedol, že zástupcovia družstva uvedú za koľko chcú kultúru predať a my 
si musíme povedať, koľko je to najviac a najmenej, povedzme od 6-9 mil. Sk.

PaedDr.  Šrobár  uviedol,  že  pri  týchto  cifrách  bude  nutné  zmeniť  celý  volebný 
program. Aj on by bol za kúpu DKD, ale to by sa zastavila bytová výstavba, čo by 
znamenalo odchod mladých ľudí z obce. Dopad by to malo na školstvo, dane a pod. 
A DKD je veľká záťaž, treba do nej investície, ale veľa stojí aj bežná prevádzka, to by 
vedeli povedať zástupcovia mesta i viacerých dedín. Tento krok treba riadne uvážiť, 
aby sme si nezobrali na krk to, čo nedokážeme uživiť a čo bude večný problém.

Ing Murina tiež zdôraznil,  že pokiaľ sa  hovorí o cene 6. mil.  Sk, obec by to ešte 
zvláda, pokiaľ by to bolo 9 mil Sk, obec si musí zobrať úver a ide do červených čísel. 
Kúpu DKD treba riadne prehodnotiť.

Int. Lesák uviedol, že družstvo nám môže dať splátkový kalendár. Ak DKD kúpime, 
treba spracovať projekty a osloviť známych, ktorí by nám pomohli  získať financie 
z európskych  fondov.  Ceny  nehnuteľností  stále  stúpajú,  takže  ak  ju  nebudeme 
zvládať môžeme ju v budúcnosti predať. Družstvo už do kultúry nebude investovať, 
kultúra bude chátrať a v strede dediny  bude zrúcanina.

Ing. Piroh povedal, že všetky strany aj starosta  mali svoje volebné programy,  ani 
v jednom nebola kúpa DKD. Keď poslanci odsúhlasia jej kúpu, oklamú ľudí - voličov. 
Toto je veľmi závažný krok, o ktorom, ale aj jeho dôsledkoch,  musia vedieť aj ostatní 
obyvatelia obce. Treba ich osloviť, urobiť referendum, čo zákon o obecnom zriadení 
umožňuje. Je to rizikové, lebo je potrebná prítomná nadpolovičná väčšina voličov.
RNDr. Timko uviedol, že tento argument nie je správny, lebo pred voľbami bola iná 
situácia. Volebný program sa môže zmeniť podľa aktuálnej situácie, to záleží len na 
poslancoch. 

Starosta sa pýtal, čo chceme robiť s DKD, je tu už 40 rokov a nik nám ju nevezme. 
Sme poistený i vlastníctvom pozemkov.  Avšak odkiaľ vezmeme peniaze na rozvoj 
obce, keď všetko investujeme do DKD, ktorý je veľmi zdevastovaný, čo potvrdia aj 
členovia  Komisie  stavebnej  a pre  verejný  poriadok,  ktorí  boli  osobne  na  jeho 
prehliadke. Vieme, ako je to s fondami. Spracovali sme množstvo žiadostí o dotácie, 
avšak očakávaný efekt sme nedosiahli.  Dobre povedal kontrolór, že nič sa nedialo, 
kým Sliače nepotrebovali kravín. Teraz sa sliačanský kravín ide zaplatiť liskovskou 
kultúrou. 

Znova diskutovali   poslanci  Ing.  Lesák,  p.  Martonová,  RNDr.  Timko,  Ing.  Murina, 
PaedDr. Šrobár. 
Starosta dal hlasovať o prerušení mimoriadneho zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. 
Piati poslanci /RNDr. Timko, Ing. Lesák, p. Martonová, p. Lešková, p. Kubala/ 
hlasovali za prerušenie, p. Roštek bol proti, PaedDr Šrobár, Ing. Murina a p. Demko 
sa zdržali hlasovania. 
Starosta zasadnutie obecného zastupiteľstva prerušil  a požiadal členov rady, aby 
ostali v zasadačke, kde bude pokračovať zasadnutie rady. 

Zapísala: Jana  Tomková

              Ján   L a u k o
                                          starosta obce


