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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej, 
ktoré sa uskutočnilo dňa   5. novembra  2012  o 17.00 hod. 

na Obecnom úrade v Liskovej 
 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny 
Starosta obce  -  Ing. Jozef Murina 
 
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Liskovej 
Prítomní:  Ing. Miloš Lesák – zástupca starostu , Veronika Daňová, Peter Chovan, Peter 

Kuboško, Elena Lukačová, Ing. Jozef Mrva,  Mgr. Miroslav Ondrejka, Peter Štrbina,  
Peter Šrobár   

  
Hlavný kontrolór -  Ing. Ferdinand Piroh 
Zapisovateľka  - Jana Tomková 
 
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia 
Starosta privítal prítomných a oboznámil ich o plánovanom programe: 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Kontrola uznesení 
5. Verejné obstarávanie – schválenie dodávateľa na rekonštrukciu hygienických zariadení 

v ZŠ  
6.  Príprava Rozpočtu obce Lisková na rok 2013    
7. Rôzne, diskusia 
8.  Ukončenie 

  

Starosta dal hlasovať o schválení  prečítaného programu. 
Hlasovanie: 
Prítomní: všetci  
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
Bod č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Starosta za zapisovateľku určil p. Tomkovú, za overovateľov zápisnice p. Kubošku 
a p.Lukačovú. 
 
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie 
Starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie p. Lesáka  a za člena p. Chovana a dal 
o svojom návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 

Bod č. 4 - Kontrola uznesení 

Kontrolu uznesenia  zo dňa 17.9. 2012 previedol hlavný kontrolór Piroh, ktorý skonštatoval, že 
uznesenia boli splnené. Podrobnejšie hovoril o plnení jednotlivých uznesení. Uviedol, že plnenie 
uznesení, ktoré boli dané Stavebnej komisii, vysvetlí jej predseda p. Chovan. 
P. Chovan  informoval o zasadnutí  stavebnej komisie. Na zasadnutí komisie  bola prítomná p. 
riaditeľka Ing. Galanová a p. Brestovská a hovorili o problematike v materskej škole. Komisia sa 
dohodla, že je potrebné osloviť klampiara, ktorý by navrhol, koľko by nás stála oprava strechy 
a montáž snehových lapačov, zistiť podmienky, čo je potrebné na vybudovanie vchodu od 
cesty, osloviť hygienu. Zhodli sa, že je potrebné vymeniť dlažbu v chodbe, stierku, vchodové 
dvere (biele) a vymeniť aj dvere od cesty do školského bytu a kuchyne. Navrhli aby sa urobil 
prístrešok na odpadkové koše, ktorý by bol uzamykateľný. Taktiež je potrebné vybudovať 
prístrešok v MŠ a ZŠ na odkladanie bicyklov. P. Chovan predložil na OÚ zoznam výtlkov, ktoré 
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sú na miestnych komunikáciách v obci s uvedením čísla domov, pri ktorých  výtlky sú a výtlky 
boli označené oranžovou farbou. 
 
Hlavný kontrolór uviedol, že na minulom zasadnutí OZ sa odsúhlasilo odškodnenie občana. 
K odškodneniu je potrebné spracovať vnútorný predpis o riešení škodových udalostí, ktorý 
spracujú pracovníčky OÚ (Barteková, Tomková). 
Starosta uviedol, že p Fogaš zaslal zmluvu ohľadom vypracovania a financovania dodatku č. 2 
k ÚPO, ktorý musí byť spracovaný, ale bude slúžiť len pre potreby letiska. Nesúhlasí 
s navrhovanými podmienkami zmluvy. Najskôr si ju prejde s právnikom. On osobne urobí všetky 
kroky tak, aby sa dodatok čo najskôr vybavil.  P. Šrobár uviedol, že do zmluvy treba uviesť, že 
všetky náklady bude znášať p. Fogaš, taktiež všetko musí vybaviť on a starostovi doniesť 
materiály len na podpis. 
 
P. Lesák k uzneseniam ohľadom vytvorenia novej webovej stránky obce uviedol, že doména 
www.liskova.sk bola odkúpená a teraz už je vlastníkom obec. Ohľadom uznesenia č. 243 
Mediálna komisia spolu so starostom rokovala s firmou WebyGroup. Podmienky firmy boli pre 
obec neprijateľné. Komisia  doporučila, aby webovú stránku vytvoril  p. Valihora.  
P. Tomková upozornila, že webová stránka obcí musí spĺňať zo zákona určité povinné 
náležitosti a stránka ich  musí obsahovať. Týka sa to najmä zverejňovania, možnosti využitia 
stránky aj nevidomými občanmi atď. Pri zmene zákonov je stránku potrebné aktualizovať. Takže 
je potrebné už teraz dohodnúť podmienky aj finančné,  nielen ohľadom vytvorenia stránky, ale 
aj jej aktualizácie. 
Hlavný kontrolór  uviedol, že treba uznesenie č. 243 zrušiť.  
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  ruší  platnosť 
uznesenia č. 243 pre nevýhodnosť cenovej ponuky.  
Hlasovanie: 
Prítomní: všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
Ohľadom kultúry bude starosta informovať v bode Rôzne. 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení:  
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie  kontrolu  uznesení zo dňa 17.9.2012, ktorú 
uskutočnil hlavný kontrolór p. Piroh. 
Hlasovanie: 
Prítomní: všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
Bod č. 5 - Verejné obstarávanie – schválenie dodávateľa na rekonštrukciu hygienických 
zariadení v ZŠ  
Starosta vysvetlil, že nová prístavba - nadstavba bola napojená na jestvujúce potrubia. 
Dievčenské WC sa upchávajú a treba ich čistiť . Chlapčenské viac páchnu, ale sa neupchávajú, 
preto sa s riaditeľkou zhodli, že najskôr sa urobí rekonštrukcia dievčenských hygienických 
zariadení. P. riaditeľka pripravila výzvu, ktorá bola zverejnená na webovej stránke, úradných 
tabuliach a bola zaslaná aj viacerým stavebným firmám. 
P. Šrobár – predseda komisie  pre verejné obstarávanie uviedol, že súťažné podmienky boli 
dané, 4 záujemcovia sa zúčastnili na obhliadke priestorov a prevzali si  od p. riaditeľky výkazy 
výmer. Prišli tri ponuky, jedna ponuka prišla po termíne, preto musela byť zo súťaže vyradená. 
Ďalšie dve firmy splnili súťažné podmienky.  Firma Gevos s.r.o. Galovany dala nižšiu cenu  s 
DPH     9 316,92 €. Druhá firma Tesaf s.r.o. Lipt. Teplá dala ponuku vo výške  11 272,08 
s DPH.   Komisia doporučila, aby rekonštrukciu robila firma Gevos. V ponuke firma Gevos 
upozornila, že výkaz výmer neobsahuje imobilné WC,  je tam uvedených málo obkladov a pod. 
Poslanci doporučili, aby starosta prejednal so zástupcami firmy Gevos, čo všetko je potrebné 
urobiť a dohodol sa s nimi. Pokiaľ nebude dohoda výhodná pre školu, súťaž sa zopakuje. 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    na základe 
verejného obstarávania a doporučenia Komisie pre verejné obstarávanie     schvaľuje za 
dodávateľa  stavby : „Modernizácia WC a kanalizácie v základnej škole Lisková“ firmu  : Gevos 
s.r.o. Galovany    a doporučuje riaditeľke ZŠ s MŠ podpísať zmluvu o dielo.               
Hodnota diela   s DPH  je   9 316,92 €  (7764,10€ + 20%DPH   1552,82€). 
 

http://www.liskova.sk/
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Hlasovanie: 
Prítomní: všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
Bod č. 6 - Príprava Rozpočtu obce Lisková na rok 2013    
Hlavný kontrolór uviedol, že rozpočet na rok 2013, 2014,  2015 musí visieť 25. novembra 2012 
na úradnej tabuli, aby ho mohli poslanci  na zasadnutí OZ schváliť.  Predsedovia komisií, 
zložky, škola a  pracovníci obce p. Bartekovej predložia  požiadavky na rok 2013 do konca 
týždňa, najneskôr do pondelka 12.11. P. Bartekovou v spolupráci s kontrolórom pripravia návrh 
rozpočtu, ktorý prejedná FLPK dňa 16. 11.. Najdôležitejšie je naplánovať investičné akcie: 
chodník  na nižný koniec, kultúra a zateplenie a opravy MŠ. ZMOS a Vláda SR podpísala 
Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie 
finančnej stability verejného sektora na rok 2013. ZMOS sa v memorande zaviazal, že obce nad 
2000 obyvateľov znížia v budúcom roku bežné výdavky o 10% oproti roku 2012. Naproti tomu 
žiadal, aby zmenili zákon tak, aby obec neplatila daň z predaja majetku.  Kontrolór ešte 
pripomenul, že sa bude platiť z predaja pozemkov, ktoré sa uskutočnili v roku 2012 daň 20%, čo 
predstavuje sumu asi 14 tis. €. 
 
P. Lesák uviedol, že komisie  aj poslanci by mali dať všetky pripomienky aj výhľadovo do 
budúcich rokov tohto volebného obdobia.  
K tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie. 
 
Bod č. 7 – Rôzne, diskusia 
Starosta privítal  Mgr. Pethő a Dr. Kerdíka.  
A) Starosta prečítal žiadosť firmy Safirs, ktorá požiadala o odkúpenie pozemku, ktorý je 
umiestnený pri colnom sklade a je vo vlastníctve obce.   
P. Pethő  prezentoval svoj podnikateľský zámer. Firma Safir sa zaoberá požiarnou ochranou, 
školia dobrovoľných hasičov. Zatiaľ majú v nájme   priestory v SCP.  Doškolovacie stredisko 
bude mať celoslovenskú pôsobnosť, budú mať nižšie ceny, aby sa pomohlo dobrovoľným  
hasičom. Taktiež skultúrnia aj okolie – aj okolie Váhu. Cesta patrí Mondi SCP, ale veria, že sa 
s nimi dohodnú. Predložil návrh prestavby. Uviedol, že  zamestnávajú na stály úväzok len 
jedného občana a to z Liskovej a ani neplánujú viac, lebo to bude len výcvikové stredisko. 
Vybudujú administratívnu budovu, v ktorej bude školiaca miestnosť, kancelárie a príslušenstvo, 
garáže na hasičskú techniku, hasičskú vežu na výcvik, bežeckú a výcvikovú dráhu, objekty na 
náradie a parkovisko. 
 
P. Lukačová uviedla, že by bolo dobré, ak by sa požiarna zbrojnica, ktorá nemá v súčasnosti 
dobré podmienky, preniesla prípadne do novonavrhovaného objektu, aby sa v terajších 
priestoroch obecného úradu, knižnice a požiarnej zbrojnice urobil stacionár pre starších.    
P. Lesák uviedol, že FLPK doporučila odpredaj pozemku podľa osobitného zreteľa. Komisia 
navrhla cenu 12 € za m2, keďže je to intravilán obce, je to vyššia suma ako pre letisko.  
P. Tomková pripravila text na zverejnenie zámeru na odpredaj pozemku podľa osobitného 
zreteľa, ktoré doplnil p. Pethő o akcie, ktoré budú predstavovať verejnoprospešnú činnosť pre 
hasičov z našej obce. 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje  
zverejnenie zámeru odpredať pre firmu Safirs, s.r.o. so sídlom E. Bohúňa 2067/12, okres 
Ružomberok zastúpenú PhDr. Ladislavom Pethő, na základe  žiadosti č. 92/2012-stav. zo dňa 
1.10. 2012     pozemok s par. č. 2466/22 druh pozemku – trvalé trávne porasty, s výmerou 5036 
m2, parcela registra „C“ do vlastníctva firmy Safirs s.r.o. IČO:36423874 v celosti. 
Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva  č. 3384, ktorý je vedený Správou katastra 
Ružomberok, okres: Ružomberok , obec Lisková, katastrálne územie: Lisková a to časť „A – 
majetková podstata.  
 V časti „B „ je ako vlastník zapísaná : Obec Lisková -  spoluvlastnícky podiel 1/1. 
Schválená kúpna cena za 1 m2 je 12,00 €  (slovom dvanásť eur). 
Celková kúpna cena je vo výške 60432,-eur  (slovom: Šesťdesiattisícštyristotridsaťdva eur).     
(5036 m2  x 12,- € = 60 432,-€) 
Všetky náklady spojené s predajom uvedeného pozemku  bude  znášať kupujúci. 
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Obecné zastupiteľstvo v Liskovej postupuje v  zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých predpisov a 
podľa Zásad hospodárenia s majetkom obce Lisková  § 28 A ako v prípade osobitného zreteľa, 
nakoľko tento pozemok  obec  pre plnenie obecných povinností nevyužíva.   Pozemok bude 
využitý na vybudovanie celoslovenského výcvikového strediska pre dobrovoľných hasičov. 

Spoločnosť Safirs sa po dohode s obecným zastupiteľstvom zaväzuje:  
- bezplatne sprístupniť členom OHZ cvičište v areáli na základnú a odbornú prípravu 
- bezplatne vykonať základnú odbornú prípravu – základný kurz členom OHZ 
- vybaviť zásahové družstvo 1+ 6 osôb ochrannými pracovnými pomôckami – zásahový 

oblek a prilba 
- bezplatne sprístupniť aj výcvik na novej požiarnej technike 

            Spoločnosť a obec si stanovia pravidlá (termín výcviku, termín dodania OOPP). 
- zveľadí sa okolie areálu 

Nadobúdateľ pozemku nie je osoba uvedená v § 9 ods. 6, 7 hore citovaného zákona.  
Hlasovanie: 
Prítomní: všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
 
B)  Starosta uviedol, že dostal pozvánku na Valné zhromaždenie vlastníkov pozemkov – 
poľovného revíru Likava – Choč, ktoré sa uskutoční ohľadom prenájmu poľovných pozemkov 
v poľovnom revíre.  P. Kerdík uviedol, že ich poľovnému združeniu končí nájomná zmluva 
v roku 2013 so Slovenským pozemkovým fondom. Teraz sa už musia robiť nájomné zmluvy 
s vlastníkom podzemku, medzi ktoré patrí aj obec. Takže oslovili všetkých väčších vlastníkov, 
aby s ich Poľovným združením urobili nájomnú zmluvu.    Poslanci by mali poveriť starostu  
rokovať na zasadnutí vlastníkov poľovných pozemkov. Starosta sa informoval, ako presne to 
bude prebiehať. P. Kerdík uviedol, že nájomné podľa zákona 274/2009 je uvedené  v jeho 
prílohe, u nás je to minimálne 2,22 € ha lesnej pôdy  a poľnohospodárska pôda je 0,66 € . 
Zmluva by sa urobila na 10 rokov. 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej poveruje 
starostu Ing. Jozefa Murinu zastupovaním obce vo veci  jednania na Valnom zhromaždení 
vlastníkov pozemkov – poľovného revíru Likava – Choč dňa 7.12.2012 v KD v Likavke. 
Hlasovanie: 
Prítomní: všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
C) Starosta informoval prítomných o priebehu investičnej výstavby v obci. Ukončila sa 
rekonštrukcia a maľovanie telocvične základnej školy, prebiehajú akcie: Rekonštrukcia krákorca 
OŠK, Lisková Oprava oplotenia v cintoríne Lisková, Prístrešok so skladom náradia na cintoríne, 
rekonštrukcia potoka. 
 
Rekonštrukciu potoka robí Povodie Váhu. Starosta uviedol, že  vzhľadom k tomu, že sa menila 
vláda, robili nové verejné obstarávanie na dodávateľa, takže práce začali až v septembri.  Most 
cez miestnu komunikáciu na Ulici pod stráňou nechcú robiť, lebo je vo vlastníctve obce. Obec 
musí urobiť i oporné múry i premostenie potoka. Dokumentáciu nám poskytne Povodie Váhu. 
Obec najskôr musí urobiť verejné obstarávanie na dodávateľa a až následne stavať. Povodie 
Váhu urobí v tomto roku opravu potoka naviac o takú dĺžku, ktorú bude robiť obec.  
Opravu krákorca, oplotenie a prístrešok na cintoríne robí firma Gevos. Oproti schválenému 
rozpočtu nákladov na stavby boli určité zmeny. Starosta podrobne informoval, ktoré práce sa 
urobili naviac, zmeny v dodávkach materiálov a pod. .   Starosta s Ing. Lukačom a  so 
zástupcami firmy Gevos vyčíslili práce a materiály, ktoré boli dodávané a v rekapitulácii boli 
nasledovné rozdiely v cenách: 
 

P.č. Názov projektu Rozdiel v cene 

1. Rekonštrukcia krákorca OŠK Lisková - 245,31€ 

2. Oprava oplotenia v cintoríne Lisková + 1 094,39€ 

3. Prístrešok so skladom náradia na cintoríne  - 292,67€ 
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Poslanci nemali pripomienky. 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje  
ceny ukončených investičných prác podľa horeuvedenej tabuľky. 
Ku všetkým investičným akciám obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi podpísať dodatky 
ku zmluvám podľa uvedenej tabuľky. 
Hlasovanie: 
Prítomní: všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
 
D) P. Lesák prečítal žiadosť firmy SLOV.- INT. Export-Import., ktorá požiadala o výmenu 
priestorov v bývalých DP za garáž, prípadne predelenie priestorov na ich náklady tak, aby mali 
prenajaté 50m2. FLPK jeho žiadosť odsúhlasila. 
Starosta doporučil upraviť výpovednú lehotu, pretože obec potrebuje priestory na  uloženie 
svojho majetku, ktorý potrebuje bezpečne uskladniť, napr. multikáru, prídavné zariadenia, 
kosačky, atď. Taktiež uviedol, že v bývalej stolárskej dielni je podlaha zvýšená. Chce zistiť, či by 
sa nedala znížiť, aby sa tam mohlo parkovať.  
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   
úpravu nájomnej zmluvy so spoločnosťou  SLOV.-INT. Export-Import, spol. s r.o. Kuzmányho 
18,  911 01  Trenčín, ohľadom prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte 
domu na ulici Vavra Šrobára č. 393 v Liskovej  nasledovne:  
                                       a) znižuje prenajatú plochu v zmysle žiadosti na 50m2   

                                 b) upravuje výpovednú dobu na 1 mesiac 
Hlasovanie: 
Prítomní: všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
E) Starosta uviedol, že pri pošte je pozemok, ktorý nie je určený na bytovú zástavbu. Vlastníci 
tam  nemôžu stavať dom, preto chcú pozemok odpredať. Starosta osobne jednal s vlastníčkou  
pozemku, ktorá ho chce predať len za 11,-€ a obec bude hradiť platiť všetky poplatky spojené 
s prepisom nehnuteľnosti. Poslanci s touto sumou nesúhlasili. Počas zasadnutie OZ sa starosta  
telefonicky  spojil s majiteľkou, ktorá nesúhlasila so znížením ceny. Starosta dal hlasovať 
o odkúpení pozemku za 11€. 
Hlasovanie: 
Prítomní: všetci 
Za :Lukačová 
Proti: Šrobár, Mrva, Daňová, Kuboško, Chovan, Štrbina                
Zdržal sa: Ondrejka, Lesák 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej neschválilo   odkúpenie pozemku za kultúrnym domom 
parcela registra „C“ č. 663 o výmere 367 m2 . 
 
F) Prechod cez  pozemok pri katolíckej škole smerom ku kostolu. 
Starosta uviedol, že návrh predložila FLPK, pretože majitelia pozemkov osadili bránu aj na 
poslednom prechode cez place, ktorý sa ešte využíval. Na mape ukázal navrhovaný prechod, 
ktorý by šiel popri katolíckej škole následne cez dvor, spoločné place a následne záhradu, ktorá 
je vo vlastníctve štátu ale užívateľ je obec. Vysvetlil  majetko-právne vzťahy  všetkých 
pozemkov, ktoré sú veľmi komplikované a nejasné. Ak by sa robil chodník, bolo by treba aspoň 
tri m šírky uvoľneného priestoru, aby bolo kde odhádzať sneh, s čím by vlastníci spoločných ulíc 
nemuseli súhlasiť. Tesne popri škole je to zase v zime nebezpečné, lebo by mohol spadnúť so 
strechy sneh. 
 
Ďalší návrh bol, aby sa urobil chodník po cirkevnej záhrade. V ceste je  postavené cirkevné  
humno.  P . farár uviedol, že cirkev veľmi ťažko dá súhlas na vybudovanie chodníka a zbúranie 
časti humna. Poslanci skonštatovali, že prechod by slúžil najviac na prechod do kostola, takže 
cirkev by mala vyjsť v ústrety. Keďže prechody sú uzatvorené, omnoho viac občanov chodí 
autami a niet kde parkovať.   Je potrebné zvážiť, či by sa nemalo z časti cirkevnej záhrady 
urobiť parkovisko. 
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Poslanci doporučili, aby  starosta zistil skutočných majiteľov pozemkov pre chodník, ktorý by 
išiel cez záhradu katolíckej školy.  O uznesení sa nehlasovalo. 
 
 
G) Zmluva s firmou Orange na prenájom DKD.  
Firma Orange má zmluvu s Poľnohospodárskym družstvom ohľadom prenájmu kultúrneho 
domu (KD) na umiestnenie ich zariadenia. Keďže obec kúpila KD, bol potrebný spracovať 
dodatok k zmluve, kde sa zmení v zmluve časť prenajímateľ na Obec Lisková. Poslanci už 
prejednávali tento dodatok v minulých mesiacoch, ale žiadali splniť určité podmienky ohľadom 
poškodenej strechy. Starosta niekoľkokrát jednal so zástupcami firmy Orange, ktorý strechu 
v časti umiestneného zariadenia už opravili. So zvýšením nájmu nesúhlasili. Ak chceme, aby 
nám v tomto roku vyplatili nájomné, je potrebné podpísať dodatok.  Spracoval sa dodatok, ktorý 
firma Orange akceptovala. Ešte ho musia  schváliť poslanci OZ Lisková. Zmluva je platná do 
októbra 2013. Výpovedná lehota je šesť mesiacov.      
P. Lesák a  p.Šrobár navrhli, aby sa zvýšil nájom a žiadali urobiť opravy v interiéry, ktoré vznikli 
následkom zatekania strechy z dôvodu osadenia zariadenia firmy Orange. Ďalší poslanci navrhli 
zrušiť zmluvu, pretože vyžarovanie vysielača v strede dediny a v tesnej blízkosti materskej školy 
je nevhodné. Taktiež  budova sa bude v dôsledku umiestnenia takého ťažkého zariadenia 
poškodzovať stále. 
 
H)  Starosta uviedol, že na minulom zasadnutí bol  schválený víťazný návrh v architektonickej 
súťaži „Lisková – kultúrny dom“. Následne sa uskutočnilo rokovanie s autorkou víťazného 
návrhu  Ing. arch. Janetta Ivanovová,  na ktorom sme ju informovali, čo požadujeme urobiť. 
Taktiež sme jej zaslali nákresy, kde čo má byť umiestnené. Projektantka nám zaslala zmluvu, 
v ktorej žiada 40 tis.€ s DPH za projekt, čo je pre nás cena neakceptovateľná, o čom sme ju 
i listom informovali.  
Šrobár navrhol, že ak chceme rozumnú cenu – architektúru riešiť osobitne architektom  
a profesisti nech urobia jednotlivé profesijné projekty. On buduje  moderný objekt a architektúru 
mu robí veľmi dobrý a známy architekt.  Za architektúru  8000 m2 haly (z tohto 1200m2 je 
administratívna budova), projekty na komunikácie, drenáže, kanalizáciu, technológiu, vybavenie 
t.j..14 000 m2 spevnenej plochy platil   32000€ bez DPH. Budova kultúry je omnoho menšia, 
takže cena by mal byť nižšia. Treba osloviť i iných architektov. Podľa jeho názoru všetky 
projekty spolu by viac ako 20 tis. € nemali stáť. Doporučil znova jednať s p. Ivanovovou. 
Starosta pozval  poslancov na spoločné rokovanie s architektkou, p. Šrobár prisľúbil účasť. 
P. Lukačová uviedla, že starosta má dosť iných problémov a rekonštrukcia kultúry je veľmi 
náročný problém, takže by bolo potrebné starostovi nejakého odborníka, ktorý by mu pomohol. 
 
CH) P. Tomková uviedla, že z Ekofondu sme získali 43 tis. € na zateplenie MŠ. Ekofond 
požaduje ešte, aby sme vymenili okná v suteréne a urobili reguláciu teplej vody a kúrenia na 
vlastné náklady. Treba vybudovať i bleskozvod. Stavebná komisia doporučila, aby sa vymenilo 
2 vstupných dverí, dali  lapače snehu, opravila strecha. Taktiež projektant navrhol určité úpravy 
pri zateplení povaly tak, aby sa po nej dalo bezpečne chodiť. 
P. Šrobár – predseda Komisie pre verejné obstarávanie uviedol, že na komisii prejednávali 
náklady na uvedené práce a predpokladané  náklady sú približne 93 000 €, navrhol  počkať 
s verejným obstarávaní do januára, kedy  firmy nemajú toľko práce a  znižujú ceny. Uviedol, že 
náklady obce budú dosť veľké a požiadal , aby sa poslanci vyjadrili, či práce naviac bude robiť. 
Poslanci doporučili, aby sa opravy urobili kompletne. Uznesenie sa neschvaľovalo. 
 
I) Starosta uviedol, že ZMOS Ružomberok požiadal o navýšenie príspevku, FLPK navýšenie 
neodporučila. 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    neschvaľuje   
navýšenie príspevku z 0,25 € na 0,30 € ročne za každého obyvateľa pre regionálne združenie 
ZMOS Ružomberok. 
Hlasovanie: 
Prítomní: všetci 
Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 
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J)  Starosta poďakoval p. Ondrejkovi za usporiadanie peknej akcie Liskovský pedál – II. ročník.. 
Zúčastnilo sa na ňom veľa detí i dospelých. Zaujala nielen cyklistická súťaž, ale i vystúpenie 
majstra Slovenska v kulturistike Tomáša Velčického, ktoré bolo na záver v telocvični. 
 
Starosta taktiež informoval o posedení dôchodcov v KD, ktorého sa zúčastnili dôchodcovia vo 
veľkom počte. Dôchodcovia dostali balíčky a vystúpil folklórny súbor Liptov.  
Pre posedením sme chceli spojazdniť  WC,  po stenách však tiekla voda, rúry sú popraskané, 
akcie sa už nedajú vôbec robiť. 
 
Ďalej informoval, že o cvičenie v telocvični je veľmi veľký záujem. Zložky a organizácie v našej 
obci  majú vyčlenené na  cvičenie 26 hodín do týždňa a za využitie telocvične  neplatia.  Obec 8 
rokov prispieva na telocvičňu 50 tis. Sk na rok na energie a služby . Pred 8 rokmi bola 
obsadenosť 16 hodín. V súčasnosti financie nepostačujú. Je potrebné ich navyšiť. Poslanci 
doporučili, aby sa toto riešilo po zistení skutočne využitých hodín, prípadne aby sa zložky 
podielali na úhradách.  Uznesenie nebolo prijaté. 
 
Viac príspevkov do diskusie nebolo. 
 

Bod č. 12 -  Ukončenie 
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
 
 

V Liskovej,  5. novembra  2012 
 
 
 

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

Overovatelia:  Elena Lukačová                ................................ 

                       Peter  Kuboško                 ................................ 

 

 

 
                                                                                                          Ing. Jozef Murina 
                                                                                                             starosta obce  

 


