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Zápisnica z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Liskovej, ktoré sa uskutočnilo dňa   14.  októbra  2010  

 o 16.00 hod. na Obecnom úrade v Liskovej 

 

 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny 

Starosta obce  - Ján Lauko 

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Liskovej 

Prítomní: Stanislav Demko, Pavol Kubala, Vilma Martonová, Ing. Miloš Lesák, Oľga Lešková  

Jozef Roštek,   PaedDr. Mojmír Šrobár, Doc. RNDr. Jaroslav Timko  PhD.  

Ospravedlnení: Ing. Jozef Murina 

 

Hlavný kontrolór -   Ing. Ferdinand Piroh 

 

Zapisovateľka  - Jana Tomková  

 

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia 

Starosta Ján Lauko privítal prítomných  a oboznámil ich s plánovaným programom.  

Program:  

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Lisková 

5. Ukončenie 

 

Starosta dal hlasovať o schválení  programu zasadnutia. 

Hlasovanie:   

Prítomní: všetci 

Za:  všetci 

Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta ako  zapisovateľku určil p. Janu Tomkovú, za overovateľov zápisnice p. Oľga 

Lešková a p. Vilma Martonová.  

Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie 

Starosta navrhol do návrhovej komisie p. Pavla Kubalu a p.  Stanislava Demku a  dal o tomto 

návrhu hlasovať. 

Hlasovanie:     

Prítomní: všetci  

Za:  všetci 
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Bod č. 4  -  Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Lisková 

Starosta uviedol, ţe mimoriadne zasadnutie zvolal z dôvodu, ţe sa vyskytli  pri realizácii 

projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Lisková“ určité veci, s ktorými je 

potrebné oboznámiť poslancov.  Privítal pozvaných hostí Ing. Rastislava Horváta, Ing. Igora 

Boráka – stavbyvedúceho a Ing. Miroslava Lukača – stavebného dozora za Obec Liskovú. 

Ing. Horvát uviedol, ţe obec má podpísanú zmluvu s Ministerstvom výstavby a regionálneho 

rozvoja SR, v ktorej je  celá suma uvedená v ţiadosti o dotáciu . Na základe tejto zmluvy sa 

uskutočnilo verejné obstarávanie a začali sa práce na projekte. Zmenou systému finančného 

riadenia štrukturálnych fondov ministerstvo po ukončení a kontrole verejného obstarávania 

podpisuje dodatok s obcou, ktorého jediným cieľom je upraviť výšku dotácie na základe 

uskutočneného výberového konania. Sme pred podpisom dodatku. Nová vláda robí audit 

všetkých projektov a preveruje veľmi podrobne všetky poloţky v projekte. Ministerstvo nám 

zaslalo list, v ktorom uvádza, ţe niektoré poloţky povaţuje za neoprávnené  a nebude ich 

financovať. Pokiaľ obec nezaujme stanovisko, nie je moţné dodatok podpísať, čo zase 

zamedzuje ţiadať o preplatenie platby dodávateľovi, lebo prvá a druhá platba pôjde 

predfinancovaním. Pred podpisom zmluvy o dotáciu prešla ţiadosť troma kontrolami. Prvé 

kolo schvaľovania bolo na Vyššom územnom celku v Ţiline, kde ţiadosť schválili bez 

pripomienok, potom bola kontrola na ministerstve, taktieţ nám schválili všetky náklady ako 

oprávnené. Nakoniec  išla ţiadosť do výberovej komisie na hodnotenie projektov, ktorú 

zriaďoval minister - tam tieţ nemali pripomienky a doporučila zmluvu podpísať. Ministerstvo 

ako riadiaci orgán má však právo a nárok ešte siahnuť do rozpočtu napriek tomu, ţe je 

podpísaná zmluva. Teraz sa tieto kontroly robia plošne na celom Slovensku. 

Ing. Horvát predloţil tabuľky, v ktorých boli uvedené poloţky,  ku ktorým mali  na ministerstve 

pripomienky. V tabuľke bol aj návrh na opatrenie. 

Najväčšiu poloţku predstavujú dva predajné stánky, ktoré ministerstvo nechce uznať ako 

prvok drobnej architektúry. Nemôţme ich nerealizovať, ale ani zmeniť a urobiť jednoduchšie 

stánky za menej financií, pretoţe projekt sa musí robiť plošne a taktieţ by sme porušili zákon 

o verejnom obstarávaní.  Druhá veľká poloţka je dopravné značenie,  pretoţe v projekte 

v jednom stavebnom objekte boli zahrnuté dopravné značky, ale rozpočet na značky  bol 

uvedený v druhom stavebnom objekte. Ohľadom týchto poloţiek rokujeme ešte 

s ministerstvom  a je moţné, ţe nakoniec nám to uznajú ako oprávnené, lebo značky sa 

vyuţívajú a predajné stánky taktieţ budú reálne osadené. 

Ing. Horvát ďalej uviedol, ţe na projekte sa podieľali traja projektanti. Pracovali sme vo 

veľkom časovom strese, pretoţe podklady, ktoré spracovalo Interégio, nespĺňalo podmienky 

novej výzvy a museli sme upravovať materiály podľa novo nastolených podmienok.  Pri 

projektovaní všetci traja projektanti spracovali aj samostatné rozpočty a tam sa objavil aj 

nesúlad napr. pri lavičkách a košoch, pri hĺbení jamiek, výsadbe drevín,  spotrebe trávnatého 

semena.  Rokujeme s ministerstvom, aby nám čo najviac financií uznali ako oprávnených. 
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Ing. Horvát poţiadal stavbyvedúceho Ing. Boráka, aby  povedal svoj názor. Ing. Borák 

uviedol, ţe okrem uţ uvedených vecí, ešte je v projekte prístrešok na nádoby na triedený 

zber, ktorý má byť osadený pri kultúre,  ale v rozpočte nie je. Pri obchode Jednota je na dve 

nádoby a ten je rozpočtovaný a pri kultúre je na štyri nádoby, ten do rozpočtu nie je zahrnutý. 

Takţe by sa musel primerane upraviť rozpočet na prístrešok, ktorý však uţ musí financovať 

obec.  P. Horvát  uviedol, ţe tento prístrešok môţe byť, ale nemusí – je to na rozhodnutí 

poslancov. Celkove sú vyčíslené neoprávnené výdavky i s rezervou na 50 000,-€. Počas 

ďalších piatich rokov môţe prísť kontrola a preto je dôleţité, aby všetko bolo v súlade 

s projektom.  

P. Tomková uviedla, ţe podľa novej výzvy by sme mohli urobiť len priestranstvo pri 

kultúrnom dome. Aby sme mohli urobiť priestranstvá pri obchode Jednota, ale najmä 

protipovodňové opatrenie – výmena rúr, v ktorých tečie potok na Tatranskej ulici a následne 

urobenie chodníka, ktorý by spájal obidva centrá,  museli sme vytvoriť Centrum II.  Keď sme 

sa informovali, čo tam má byť,  aby nám priestor ako centrum uznali, medzi uvedenými 

vecami bol aj predajný stánok. Teraz po obdrţaní pripomienok sme dôvodili, ţe predajné 

stánky sú na trhových miestach, čo je určené vo všeobecne záväznom nariadení obce 

Lisková o predaji na trhových miestach  a podľa zákona na trhovom mieste musí byť 

predajný stánok, kde si predajcovia vykladajú tovar. Takţe i pri kultúrnom dome stánok musí 

byť. Zatiaľ sme z ministerstva ešte odpoveď nedostali. 

P. Timko uviedol, ţe pokiaľ je podpísaná zmluva, musí ju dodrţiavať aj ministerstvo nielen 

obec. 

P. Horvát odpovedal, ţe pouţije všetky argumenty, ale pokiaľ nám ich ministerstvo neuzná, 

obec nemusí podpísať  dodatok k zmluve, ale v tom prípade nám ministerstvo nepreplatí ani 

faktúry. 

Starosta oboznámil prítomných, ţe firma Stabil uţ urobila 75% prác, takţe uţ im patrí uhradiť  

časť prác, aby mohli pokračovať. Ing. Horvát potvrdil, ţe  časť prác môţe obec vyplatiť 

a ţiadať ministerstvo o refundáciu. 

Hlavný kontrolór s týmto návrhom nesúhlasil a ţiadal, aby sa úhrada uskutočnila 

predfinancovaním. 

P. Horvát uviedol, ţe cieľom stretnutia bolo pripraviť poslancov na všetky aj najhoršie 

alternatívy.  

V rozsiahlej diskusii diskutovali opakovane všetci prítomní.  

Poslanci sa dohodli, ţe keď sa ukončí rokovanie o dodatku  a bude potrebné schvaľovať  

finančné prostriedky, ktoré budú vykázané ako neoprávnené, starosta zvolá  poslancov, ktorí 

znova prerokujú pripomienky a v prípade nutnosti sa môţu schváliť finančné prostriedky 

a urobiť úprava rozpočtu. 

 

P. Martonová pripomenula ţiadosť p. Saru. P. starosta uviedol, ţe ţiadosť sa bude znovu 

prerokovávať na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
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Bod č. 5 – Ukončenie 

Starosta poďakoval prítomným za účasť na zastupiteľstve a  zasadnutie ukončil.   

 

V Liskovej,  14. októbra    2010 

 

 

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

 

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

 

                           Vilma Martonová       .............................. 

 

 

 

 

                                                                                                 Ján  L a u k o 

                                                                                                                starosta obce  

 


