
Zápisnica z     mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva   
v     Liskovej, ktoré sa uskutočnilo dňa  22. novembra 2007 na Obecnom   

úrade v     Liskovej  

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

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

                           4.  Schválenie dodávateľa na výmenu okien v ZŠ a MŠ Lisková 
                           5.  Rôzne, diskusia, uznesenie

                    6.  Záver

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta  Ján Lauko privítal  prítomných a  otvoril  mimoriadne zasadnutie  OZ. Požiadal 
o schválenie programu zasadnutia, ktorý poslanci aj jednohlasne schválili. 

Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta ako  zapisovateľa určil  p. Tomkovú, za overovateľov zápisnice p. Jozefa Rošteka 
a p. Stanislava Demku.  
 
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Poslanci jednohlasne zvolili za predsedu Pavla Kubalu a za člena p. Vilmu Martonovú.
 
Bod č. 4 –  Schválenie dodávateľa na výmenu okien v ZŠ a MŠ Lisková
Starosta uviedol, že na našej webovej stránke a na úradnej tabuli obce bola zverejnená
výzva na predloženie cenovej ponuky  na výmenu okien na budovách  ZŠ a MŠ v Liskovej. 
Na túto výzvu sa prihlásili 3 firmy. Firma Koplast dala ponuku na 398 tis. Sk, firma Globál 
na 419 tis. Sk a firma Dobré okná na  428 tis. Sk. Ceny sú s DPH. Komisia pre verejné 
obstarávanie doporučila, aby dodávateľom okien bola firma Koplast.
RNDr. Timko sa informoval, koľko Sk je na výmenu okien schválené  v rozpočte na rok 
2007. Starosta odpovedal, že 400 tis. Sk.
Starosta dal hlasovať, aby  dodávateľom okien pre ZŠ a MŠ bola firma Koplast, čo 
poslanci aj jednomyseľne schválili a doporučili starostovi, aby s nimi podpísal Zmluvu 
o dielo. 

Bod č. 4 –  Rôzne, diskusia, uznesenie
A /   P. Lešková – predsedníčka Komisie stavebnej a pre verejný poriadok uviedla, že 
prišla sťažnosť od p. Malej, že nemá vstup do domu. P. Mrva si dal vytýčiť svoj pozemok 
a začal práce na osadení brány a plota. Pozemok  zasahuje do cesty a po vybudovaní 
brány a oplotenia,  p. Malá nebude mať prístup  na svoj pozemok. 
K téme diskutoval Ing. Murina, RNDr. Timko, Ing. Lesák.
Starosta uviedol, že sťažnosť bol prešetriť Ing. Benčo, ktorý má v obci na starosti 
stavebnú činnosť. Dokazateľne je preukázané, že časť obecnej cesty sa nachádza na 
pozemku p. Mrvu. P. Mrvovi sme dočasne pozastavili práce.
 Starosta  navrhol, že  na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2007 pozve Ing. 
Benču, ktorý poslancom situáciu vysvetlí a taktiež poradí, čo by bolo najlepšie urobiť. 
Návrh starostu obce poslanci jednomyseľne schválili.

B /  Prestavba sociálnych zariadení na obecnom úrade. Starosta dal návrh, aby sa 
prestavba sociálnych zariadení obecného úradu, na ktorú sme dostali dotáciu z Úradu 
vlády vo výške 200 tis. Sk, nedala robiť firme, ale aby sme ju uskutočnili svojpomocne. My 
nakúpime materiál, určité práce urobia pracovníci na VPP a na odborné práce 
zamestnáme murára. Pokiaľ by sa ušetrili nejaké financie, môžeme urobiť striešku nad 
schody, ktoré sú pri hlavnom vchode a tiež bezbariérový prístup.



Rozpočty zabezpečí p. Jurgošová, ktorá si priestory aj osobne pomeria  a  stavebný dozor 
bude robiť  Ing. Lukač. Koordináciu prác zabezpečí starosta.
Diskutoval Ing. Murina a RNDr. Timko, ktorý požiadal, aby sa dodržiavala smernica obce 
o verejnom obstarávaní.
Starosta dal hlasovať za horeuvedený návrh, všetci poslanci jednomyseľne hlasovali za.

C / Ing. Lesák  oboznámil prítomných o zasadnutí Komisie pre mládež. Okrem iného sa 
zaoberali aj bytovou výstavbou, napr. aj vybudovaním bytovky.  Kontaktovali sa so 
zástupcami obce Podtúreň, kde vybudovali bytovky, v ktorých už býva 250 obyvateľov 
a chcú budovať ďalšie.  Komisia spracovala dotazník, ktorý  predložia občanom Liskovej. 
Na vybudovanie bytovky je možné získať finančné prostriedky. Je však potrebné, aby sme 
zistili v katastri, ktoré pozemky obec vlastní a či sú vhodné na výstavbu bytovky. 
Bytová situácia mladých občanov z Liskovej sa ani po sprístupnení IBV na Vyšnom 
Záhumní veľmi nezlepší, pretože podľa prieskumov väčšina vlastníkov nebude chcieť 
dobrovoľne pozemky predať a keď áno, tak za vysoké ceny. Pozemky sú tiež veľké – 
najväčší má až 1300 m2 – čo sa tiež prejaví  v cene.
Ing. Lesák uviedol, že na budúcom zastupiteľstve predloží podklady z komisie a môže sa 
uskutočniť aj osobné stretnutie so zástupcami obce Podtúreň.

Viac príspevkov do diskusie už nebolo. 

Prehľad o hlasovaní v jednotlivých uzneseniach je prílohou tejto zápisnice.

Bod č. 8 – Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie ukončil.  

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

Overovatelia:  Jozef Roštek                      ................................

                       Stanislav Demko                 ................................

              Ján   L a u k o
                                          starosta obce


