
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v     Liskovej,   
ktoré sa uskutočnilo dňa   3. marca   2009  o     16.30 hod.  

na Obecnom úrade v     Liskovej   

Prítomní : 
Starosta obce  - Ján Lauko

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Liskovej:
Stanislav Demko, Pavol Kubala, Ing. Miloš Lesák, Oľga Lešková, Vilma Martonová, 
Ing. Jozef Murina, Jozef Roštek,  Doc. RNDr. Phd. Jaroslav Timko  

Zapisovateľka  - Jana Tomková 

Hostia: podľa prezenčnej listiny

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta Ján Lauko privítal  prítomných poslancov  a dal hlasovať o schválení  programu 
zasadnutia.
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci

Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Voľby hlavného kontrolóra Obce Lisková
6. Správa o činnosti  a výsledkoch kontrol  za rok 2008 prevedených  hlavným 

kontrolórom obce Lisková
7. Zmluva o nájme nebytového priestoru v budove Katolíckej školy
8. Zápis do Kroniky obce Lisková za rok 2008
9. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lisková  č. 2/2009 o určení výšky 

príspevku na  úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých 
zriaďovateľom je Obec Lisková

10.Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 2009, ktorým sa ustanovuje miesto na 
vylepovanie volebných plagátov v obci Lisková počas volebnej kampane do 
Európskeho parlamentu, na prezidenta SR, do NR SR, ZASK, orgánov 
samosprávy obce a pri konaní referenda

11. Program ochrany a podpory detí a mládeže – schválenie projektov
12. Rôzne, diskusia

13.Ukončenie 

Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta  ako   zapisovateľa  určil  p.  Janu  Tomkovú,  za  overovateľov  zápisnice   p.  Vilmu 
Martonovú a p. Jozef Murina.

Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol  do návrhovej  komisie p.  Pavla Kubalu a p.  Oľgu Leškovú a dal  o tomto 
návrhu hlasovať.
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  všetci
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Bod č. 4 – Kontrola uznesení 
Uznesenia  z riadneho zasadnutia zo dňa 16. 12.  2008 a z mimoriadnych zasadnutí z 13.1. 
a 10. 2. 2009   skontroloval a ich plnenie vyhodnotil  starosta obce, ktorý  skonštatoval, že 
uznesenia  boli splnené   
K uzneseniu č. 195 zo 4. 11.2008, ktorým obecné zastupiteľstvo doporučilo  starostovi obce 
v spolupráci so stavebným úradom zosúladiť územnoplánovaciu dokumentáciu ulice Krivý 
kút so skutkovým stavom v zmysle zákona č.50/1976 Zb., starosta uviedol, že sa zisťujú 
vlastnícke vzťahy a robia sa aj ďalšie kroky.
K uzneseniu č. 217 - preveriť hranice katastrálneho územia obce Lisková – porovnať stav 
v katastri nehnuteľností a historickej mapy-  starosta uviedol, že bol na katastri, ale 
v súčasnosti majú pracovníci veľa práce ohľadom diaľnice, takže veľmi ochotní neboli – ale 
v budúcnosti bude na tom pracovať.

Bod č. 5 - Voľby hlavného kontrolóra Obce Lisková
Starosta oboznámil prítomných, že do volieb prišli tri prihlášky . Zalepené obálky odovzdal 
zástupcovi starostu p. Pavlovi Kubalovi, aby ich skontroloval, že sú neporušené. Po kontrole 
starosta obálky otvoril a urobil kontrolu príloh. Všetci prihlásení splnili predpísané náležitosti. 
Starosta uviedol, že všetci kandidáti sú pozvaní na 17.00 hod. Každý kandidát bude mať päť 
minút na svoju prezentáciu.  Kandidáti sa budú prezentovať v takom poradí, ako boli 
doručené prihlášky. Hlasovať sa bude verejne. Za kandidáta musí hlasovať nadpolovičná 
väčšina všetkých poslancov.  Po uskutočnení voľby budú kandidáti okamžite oboznámení 
o výsledku voľby.
Prvý sa prezentoval p. Rastislav Hradský, druhý Ing. Ferdinand Piroh, tretí p. Tibor Kubala. 
Starosta pozýval na prezentáciu jednotlivých  kandidátov, ostatní čakali v kancelárii.

P. Rastislav Hradský uviedol, že sa zoznámil s činnosťou obecného zastupiteľstva, 
zápisnicami aj uzneseniami OZ od r. 2007-2009, so zákonom o obecnom zriadení. Uviedol, 
že funkciu  hlavného kontrolóra by vykonával zodpovedne a objektívne. Počas krízy bude 
potrebné zaviesť úsporné opatrenia, podporiť sociálnu sféru, zvýšiť zamestnanosť,  robiť 
kontroly  v organizáciách, ktoré podporuje obec. Poslanci nemali žiadne otázky.

Druhý kandidát v poradí Ing. Ferdinand Piroh uviedol, že vyštudoval Vysokú školu dopravnú 
v Žiline, 28 rokov pracoval v SCP v doprave i vo vedení, 10 rokov u firmy Demko. Teraz je na 
dôchodku, ale spolupracuje s vysokou školou pri spracovávaní diplomových a bakalárskych 
prác študentov.   11. 2. 2009 mu skončilo 6-ročné funkčné obdobie, kedy vykonával v obci 
funkciu hlavného kontrolóra, ktorú sa snažil robiť čo najlepšie pre obec. V tomto období sa 
zúčastňoval školení a konferencií zameraných na oblasť samosprávy. Poslanci nemali 
žiadne otázky.

Tretí kandidát p. Tibor Kubala /bývalý starosta/  - uviedol, že všetky potrebné náležitosti sú 
uvedené v prihláške. Dodal, že má záujem ešte spolupracovať s obcou, pretože je možné 
z euro fondov aj z iných inštitúcií získať nejaké financie a aj s jeho pričinením do tohto 
procesu zasiahnuť, aby obec prosperovala aj naďalej.  Poslanci otázky nemali. Starosta 
prečítal prihlášku, ktorú podal p. Kubala.
Po dokončení prezentácií dal starosta   hlasovať o prvom kandidátovi - p. Hradskom o voľbe 
za hlavného kontrolóra.
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  0
Proti:0
Zdržali sa :všetci

Starosta  dal hlasovať o voľbe p. Piroha.
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  Stanislav Demko, Pavol Kubala, Miloš Lesák, Oľga Lešková, Vilma Martonová, 
Jozef Murina, Jozef Roštek,  
Proti:0
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Zdržali sa : Jaroslav Timko  
Za hlavného kontrolóra bol zvolený  Ing. Ferdinand Piroh.
O treťom kandidátovi sa v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva  obce 
Lisková už nehlasovalo.
Starosta pozval do zasadacej miestnosti  všetkých kandidátov, oboznámil ich s výsledkom 
voľby, poblahoželal Ing. Pirohovi k zvoleniu a poďakoval p. Hradskému a p. Kubalovi za 
záujem a účasť na voľbe. Tiež uviedol, že určité veci, ktoré uviedli, že by sa mali v obci 
urobiť  si zaznačil  a zobral k srdcu. 
Ing. Piroh ostal na zasadnutí, p. Kubala a p. Hradský odišli.

Bod č. 6 - Správa o činnosti a výsledkoch kontrol za rok 2008 prevedených  hlavným 
kontrolórom obce Lisková
Starosta uviedol, že správu vypracoval hlavný kontrolór p. Piroh, dostal ju každý poslanec. 
K správe neboli pripomienky. 
Starosta  dal hlasovať o tom, či správu poslanci zobrali na vedomie :
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za: všetci.
Poslanci správu zobrali na vedomie.

Bod č. 7 - Zmluva o nájme nebytového priestoru v budove Katolíckej školy
Starosta uviedol, že na poslednom riadnom zastupiteľstve zmluva nebola schválená.
P. Roštek  uviedol, že zmluvu by bolo potrebné schváliť, keďže nájom už beží a minule sa to 
neodhlasovalo.
P. Timko uviedol, že žiada upraviť nájom na sumu 75 000,- Sk a zapracovať pripomienky zo 
16. 12.2008.
P. Murina sa spýtal, koľko bol nájom podľa návrhu z decembra.
Starosta uviedol, že 50 tis. Sk
Starosta dal hlasovať o predloženej zmluve so zapracovaním pripomienok p. Timku.
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za: Stanislav Demko, Pavol Kubala, Miloš Lesák, Oľga Lešková, Vilma Martonová, 
      Jaroslav Timko  
Proti:0
Zdržal sa : Jozef Murina, Jozef Roštek
Zmluva bola schválená.

Bod č. 8 - Zápis do Kroniky obce Lisková za rok 2008
Poslanci upozornili na gramatické a vecné chyby, ktoré treba  opraviť.
P. Lesák sa spýtal, prečo je v kronike príspevok len od niektorých organizácií.
P. Tomková odpovedala, že všetky organizácie v obci boli písomne vyzvané, aby dali 
príspevok, p. Forgáčová do kroniky spracovala všetky doručené príspevky.
Starosta dal hlasovať o schválení zápisu  s tým, že sa opravia gramatické a vecné chyby.
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za: všetci.
Poslanci zápis schválili.

Bod č. 9 - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lisková  č. 2/2009 o určení výšky 
príspevku na  úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých 
zriaďovateľom je Obec Lisková
Starosta uviedol, že poslanci dostali návrh, komisia ho prejednala a doporučila schváliť .
P. Murina uviedol, že k VZN treba uviesť, že nie je tam príspevok obce na obed vo výške 7,- 
Sk a treba hľadať riešenie, akým iným spôsobom by sme ho mohli poskytnúť. 
Starosta uviedol, že o tomto sa bude rokovať v bode rôzne.
Starosta dal hlasovať o VZN.
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za: všetci.
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Poslanci VZN schválili.

Bod č. 10 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 2009, ktorým sa ustanovuje miesto na 
vylepovanie volebných plagátov v obci Lisková počas volebnej kampane do 
Európskeho parlamentu, na prezidenta SR, do NR SR, ZASK, orgánov samosprávy 
obce a pri konaní referenda.
Starosta uviedol, že poslanci dostali návrh, komisia ho prejednala a doporučila schváliť. 
Poslanci nemali pripomienky.
Starosta dal hlasovať o VZN.
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za: všetci.
Poslanci VZN schválili.

Bod č. 11 - Program ochrany a podpory detí a mládeže
Starosta vyzval predsedu Komisie pre mládež p. Lesáka, aby uviedol, na čom sa uzniesla 
komisia.
P. Lesák uviedol, že členovia komisie prekontrolovali všetky prihlášky do PPODM. Námietka 
bola vznesená na prihlášky DHZ (Dobrovoľný hasičský zbor obce Lisková) a na prihlášku 
OŠK Stolnotenisový oddiel, kde neboli rozpísané položky nákladov. 
Komisia  taktiež  vzhľadom  ku  svojim  skúsenostiam  doporučuje  v  niektorých projektoch 
podaných DHZ prehodnotiť počet účastníkov (230 a 200 účastníkov).
Celkovo bolo podaných a komisiou schválených 17 projektov v celkovej sume : 60 150,- Sk 
a predpokladaný počet účastníkov je 949.
Komisia taktiež upravila tlačivá PPODM, ktoré doporučuje OZ schváliť a následne doručiť aj 
organizáciám v obci. Jedná sa o prihlášku projektu, správu z podujatia  a prezenčnú listinu.

Komisia doporučuje OZ Lisková schváliť všetky riadne podané projekty v rámci Programu 
podpory  a ochrany  detí  a mládeže  podľa  priloženej  tabuľky  a informovať  podávateľov 
projektov o výške finančnej dotácie.
Starosta dal hlasovať o schválení projektov podľa návrhu Komisie pre mládež.
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za: všetci.
Poslanci projekty schválili.

Starosta dal hlasovať o schválení nových tlačív POPDM  podľa návrhu Komisie pre mládež.
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za: všetci.
Poslanci tlačivá schválili.

P. Lesák uviedol, že komisia doporučuje pracovníčkam OÚ postupovať pri vyplácaní dotácie 
na projekty podľa platného PPODM t.j. zálohovo vopred vyplatiť max ½ zo schválenej sumy 
a druhú časť doplatiť až pri doložení a skontrolovaní prezenčnej listiny a  správy z  podujatia 
(nové tlačivá) spolu s   kontrolou splnenia požadovanej propagácie t.j.  plagát a vyhlásenie 
v miestnom rozhlase ako o akcii vykonanej s finančnou podporou OÚ Lisková.
P.  Roštek  požiadal,  aby  sa  do  týchto  projektov  zaradili  i  akcie  Lisková  sa  zabáva 
a Pochovávanie basy. P. Murina uviedol, že tieto dve akcie sú väčšieho rozsahu a nielen pre 
mládež,  ale  pre  všetky  kategórie  občanov,  takže  by   mali  byť  samostatne  financované 
z rozpočtu obce. P. Piroh uviedol, že sa na tieto projekty v rozpočte obce v položke šport 
a kultúra určené určité financie.
P. Kubala uviedol, že pre akciu Lisková sa zabáva, ktorú plánujeme robiť dlhodobejšie, by 
bolo dobré stanoviť pevný termín, aby si ľudia zvykli a naplánovali svoj čas.
K tomuto bodu diskutoval p Roštek, p. Timko, p. Martonová, p. Murina.

Bod č. 12 – Rôzne, diskusia
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A/ Starosta uviedol, že podľa  bodu IV. Zmluvy o nájme s OFF ROAD MOTO KLUB CHOČ 
je potrebné stanoviť nájomné na rok 2009.
P. Murina predseda FLPK uviedol, že komisia v decembri navrhla ponechať takú sumu ako 
v roku 2008 a to 1000,-Sk.
Diskutovali p. Timko, p. Roštek, p. Tomková.
Starosta dal hlasovať o  nájomnom na rok 2009 vo výške  33,19 € /1000,- Sk./
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za: všetci.
Poslanci nájom schválili.

B/ P. Tomková uviedla, že na minulom mimoriadnom zasadnutí OZ poslanci schválili 
bankovú záruku na financovanie bytovky z úveru. K úveru banka vyžaduje vystavenie 
vlastnej vista blankozmenky. K tomuto je potrebné schváliť uznesenie, ktorého text prečítala.
Text uznesenia:„Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   schvaľuje   vystavenie vlastnej vista 
blankozmenky za účelom zabezpečenia vystavenej  bankovej záruky na rad banky :Dexia 
banka Slovensko, a.s, so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 
575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, 
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L za podmienok dojednaných v príslušnej mandátnej  zmluve 
na zabezpečenie úveru prijatého zo ŠFRB SR vo výške 383.990,-€.“   
P. Murina požiadal hlavného kontrolóra, aby sa vyjadril či je to v poriadku.
Hlavný kontrolór uviedol, že sa o tom hovorilo aj na minulom zasadnutí  OZ a doporučil 
uznesenie schváliť.
P. Kubala potvrdil jeho slová a uviedol, že sa to prerokovávalo i na obecnej rade.
Starosta dal hlasovať o horeuvedenom uznesení.
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za: všetci.
Poslanci vystavenie zmenky schválili.

C/ Starosta uviedol, že v jednom z predošlých bodov sme schvaľovali VZN o príspevkoch na 
stravu v školskej jedálni. Z VZN musel byť  odstránený príspevok obce na stravu vo výške 7,- 
Sk.
Bola to čiastka, ktorá rodinám pomohla, najmä keď mali viac detí prihlásených na 
stravovanie v školskej jedálni. Ako sociálny príspevok sa to nedá poskytovať. Azda by sa dal 
poskytnúť príspevok ako reprezentačné, ak to chceme zachovať. Starosta sa prihovoril za 
zachovanie tohto príspevku.
P. Murina požiadal p. Tomkovú, aby vysvetlila všetkým poslancom, prečo bola uskutočnená 
táto zmena. Na FLPK to už bolo podrobne vysvetlené.
P. Tomková uviedla, že v minulom VZN o určení výšky  príspevku na  úhradu nákladov 
v škole a v školských zariadeniach bol zakomponovaný aj príspevok na obed pre každé 
dieťa, ktoré sa stravuje v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je naša obec. Z Krajského 
školského úradu sme boli upozornený, že tento príspevok zo zákona vo VZN nemôže byť, 
lebo so sociálnej sféry nemôže byť tento príspevok poskytovaný. Dieťa, ktoré je v hmotnej 
núdzi dostáva príspevok z Úradu práce a sociálnych vecí /rodič platí za obed  len 1,-Sk/. Aj 
z tohto dôvodu sme museli prepracovať VZN a príspevok obce tam už nebol zahrnutý. 
Niekedy v minulosti sa dával príspevok 1,- Sk na ovocie, ako stúpali ceny – stúpal 
i príspevok. Aby sme udržali našu  školskú jedáleň, príspevok sa začal dávať na obed, 
pretože  v určitom období sa stravovalo len 30 detí zo školy. Teraz je to viac ako 100  detí zo 
ZŠ a ešte i všetky deti z MŠ. Jedáleň sa celá rekonštruovala, je už vybavená veľmi dobre 
a ide aj o to, aby sa udržala jedáleň. My, keď dostávame dane z príjmu fyzických osôb, 
dostávame ich aj podľa počtu detí, ktoré navštevujú školské zariadenia. Možno sa nám 
financie, ktoré vydáme na príspevok  čiastočne vrátia v podobe týchto daní. A obec pomôže 
aj týmto spôsobom najmä mladým rodinám, ktoré túto pomoc aj najviac potrebujú. Zároveň 
podporíme aj zdravie detí.
Hlavný kontrolór p. Piroh uviedol, že za rok 2009  je v rozpočte obce  predpoklad čerpania na 
tento príspevok  suma 163 tis. Sk.
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Hlavný kontrolór uviedol, že i okolité obce a Ružomberok menili tieto VZN, ak dávali 
v minulosti príspevky, v nových VZN už nie sú uvedené.  Z reprezentačného sa to dá dať, je 
však otázne, či nám  nebude vytknutá výška reprezentačného, keďže z reprezentačného 
dávame už príspevok 5000,- Sk pri narodení dieťaťa, čo predstavovalo v minulom roku 110 
tis. Sk. 
P. Timko uviedol, že treba doriešiť formu ako dať sumu konkrétnemu človeku a ďalej ako dať 
z reprezentačného sumu dieťaťu, ktoré nenavštevuje školskú jedáleň. Predtým to bolo 
účelove dané do lístka na obed.  Treba pozisťovať ak inde našli nejakú inú formu, ako 
príspevok poskytnúť. 
P. Kubala uviedol, že v navrhovanom uznesení je presne uvedené, že je to príspevok na 
obed v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec. Aj v minulosti sa mohlo stravovať 
každé dieťa, ak nechodilo na obedy – to už bola vec rodiča. A teraz sa tiež môže stravovať 
každé dieťa – v tom by problém nebol. Problém je, že ak sa zníži počet stravníkov, zo 
školskej jedálne sa bude musieť prepustiť zamestnanec.
O spôsobe a forme, ako dávať príspevok diskutoval p. Roštek, p. Tomková, p. Kubala, hlavný 
kontrolór, p. Lesák, p. Murina, p. Timko.
P. Murina navrhol, aby sa ešte zistili možnosti, akým spôsobom by sa mohlo prispievať 
deťom na obed a prejednať to na ďalšom zasadnutí OZ:
Poslanci s návrhom p. Murinu súhlasili.

D/ Bytovka : Starosta uviedol, že do určeného termínu boli odovzdané žiadosti o úver zo 
ŠFRB a žiadosť o dotáciu z MVaRR. K žiadosti boli doložené všetky náležitosti okrem 
právoplatného stavebného povolenia, ktoré nám robí na základe určenia krajským úradom 
Obec Liptovská Lúžna. Pri vydávaní stavebného povolenia je nutné dodržať všetky lehoty, 
takže právoplatnosť stavebného povolenia nastala až po termíne, ktorý bol určený na 
odovzdanie. Namiesto stavebného povolenia bola odovzdaná verejná vyhláška o začatí 
stavebného konania, s tým že ju neskôr nahradíme platným stavebným povolením. Pri 
odovzdávaní žiadostí pani uviedla, že taký záujem o dotácie ešte nebol ako tento rok.

E/ Územný plán obce. Starosta uviedol, že keby sme mali v územnom pláne 
zakomponované, že sa budú v areáli školy stavať bytovky, nemuselo by byť stavebné 
konanie oznámené verejnou vyhláškou a tým by sa stavebné konanie  urýchlilo. V školskom 
areáli sa plánujú vybudovať ďalšie bytovky, na Chmeliencoch obec má pozemok, ktorý by sa 
dal zaujímavo využiť,  v hone Kútne by sa mohla vytvoriť  zóna pre individuálnu bytovú 
výstavbu a pod.  Navrhol spracovať dodatok č. 1 k Územnému plánu obce Lisková, kde by 
sa uviedli  všetky lokality, ktoré chce obec v budúcnosti  mohli využiť na rozvoj obce. 
O spracovaní tohto dodatku hovoril s Ing. Burianom zo Žiliny, ktorý je významným 
odborníkom v tejto oblasti.
K téme diskutoval p. Timko, p. Murina, p. Roštek, p. Lešková, p. Tomková, p. Timko.

P. Lesák uviedol, že ak ideme stavať ďalšiu bytovku, treba už začať konať, aby sme v januári 
2010 mohli predložiť žiadosť o dotáciu ako jedna z prvých obcí. Treba požiadať Ing. Arch. 
Supuku, ktorý nám projektoval prvú bytovku,  aby sa vyjadril  akú bytovku by bolo možné 
v areáli školy ešte postaviť.
Starosta uviedol, že ak poslanci rozhodnú, že sa bude stavať ďalšia bytovky, treba tak urobiť 
čím skôr, pretože je potrebné zabezpečiť stavebný projekt, všetky vyjadrenia, vybaviť 
stavebné povolenie, urobiť výberové konania. Doporučil, aby poslanci zvážili a najneskôr na 
ďalšom zasadnutí OZ rozhodli, či sa bude ďalšia bytovka stavať.
K tomuto bodu diskutoval p. Murina, p. Martonová, p. Tomková, p. Kubala, p. Timko.
Poslanci poverili Stavebnú komisiu, aby pripravila do budúceho zasadnutia OZ návrhy, čo 
treba zapracovať do dodatku k územnému plánu a taktiež pozvať na zasadnutie komisie Ing. 
Arch. Supuku a s ním prejednať koľko a akých bytoviek by bolo možné postaviť v areáli ZŠ.
Starosta dal hlasovať o hore uvedenom uznesení.
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za: všetci.
Poslanci uznesenie schválili.
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F/ Starosta uviedol, že p. Macíková dala súhlas k stavebnému konaniu na výstavbu bytovky 
za nasledovných podmienok: 1/ obec bude súhlasiť   so zriadením vecného bremena pre p. 
Máriu Macíkovú,  bytom Lisková 548, na prejazd autom cez parcelu parc. č. C KN 1983 
v areáli Základnej školy v Liskovej  na parcelu vo vlastníctve p. Macíkovej, ktorá hraničí 
s uvedeným pozemkom a za 2/  obec tiež bude súhlasiť s prednostným pridelením jedného 
trojizbového bytu v novopostavenom bytovom dome na pozemku č. C KN 1983 pre p. Máriu 
Macíkovú alebo jej dedičov pri počiatočnom prideľovaní bytov. 
Na predošlých zasadnutiach OZ p. Macíková uviedla, že ak sa uskutoční nadstavba školy 
a po výstavbe bytovky, na dvoch pozemkoch v jej vlastníctve už nebude možné stavať 
Poslanci vtedy uviedli, že ak dá súhlas na výstavbu bytovky, prihliadne sa na jej podmienky, 
ktoré si dá.
P. Murina sa spýtal, či je možné podľa VZN o prideľovaní nájomných bytov prideliť p. 
Macíkovej byt a ak áno,  treba dať časové ohraničenie, dokedy si môže dať žiadosť na byt, 
aby  byty už  neboli pridelené iným nájomníkom.
P. Tomková uviedla, že jeden byt sa môže prideliť aj z týchto dôvodov.
P. Lesák doporučil do uznesenia vsunúť, že byt sa môže prideliť pri počiatočnom prideľovaní 
bytov.
Diskutovali ešte p. Martonová, p. Timko, p. Murina a p. Kubala.
Starosta dal hlasovať o schválení podmienok p. Macíkovej so vsunutím podmienky, že  byt 
bude pani Macíkovej pridelený pri počiatočnom prideľovaní bytov.
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za: všetci.
Poslanci uznesenie schválili.

G/ Starosta prečítal žiadosť p. Malej, ktorá požiadala o odpredaj 18 m²   pozemku, ktorý je vo 
vlastníctve obce ale, ona ho dlhodobo užíva, pozemok má aj oplotený. Poslanci boli na 
minulých zasadnutiach podrobne  oboznámení s touto vecou. Doteraz, každý komu sme 
z týchto dôvodov obecné pozemky odpredávali, musel mať spracovaný geometrický plán. 
Obec dala spracovať geometrický plán na celú Krivú ulicu. P. Malá by sa mala podieľať 
určitou sumou napr. 1/5 zo sumy,  ktorú zaplatila za geometrický plán obec, ak obecné 
zastupiteľstvo predaj pozemku odsúhlasí. Na legalizácii cesty sa pracuje, ale bude to dlhšie 
trvať a finančne to bude veľmi náročné.
P. Murina navrhol, aby p. Malá uhradila obci za geometrický plán približne 6000,–Sk, toľko 
približne stojí geometrický plán na podobný pozemok.
P. Roštek navrhol 10 000,- Sk.
Diskutovali: p. Lešková, p. Martonová, p. Kubala
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení:
„ Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   schvaľuje   na základe žiadosti p. Terézie Malej, Lisková 
č. 857 odpredaj 18 m²  z pozemku  parcelné číslo 2292 k. ú. Lisková za cenu  4,- €/ m² 
(120,50 Sk/m²) a úhradu za spracovanie geometrického plánu 199,16€ (6 000,-Sk). 
Všetky náklady na prevod nehnuteľnosti hradí kupujúca.“
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za: Stanislav Demko, Pavol Kubala,  Oľga Lešková, Vilma Martonová,  Jozef Murina 
      Jaroslav Timko  
Proti: Jozef Roštek.
Zdržal sa :  Miloš Lesák
Uznesenie bolo schválené, preto sa o návrhu p. Rošteka už nehlasovalo.

H/ Starosta oboznámil prítomných o udalosti, ktorá sa udiala v nočných hodinách  v nedeľu 
8.2.2009, keď boli rozbité hodiny,  vysypané kontajnery hodené do potoka a pod. Polícia, 
ktorá sa dostavila do 11 minút od prvého hlásenia občanov, prichytila 5 mladých mužov 
z Liskovej, jeden z nich sa priznal, že rozbil hodiny.  Polícia pokračuje vo  vyšetrovaní. 
Starosta uviedol, že keď sa dozvie ďalšie podrobnosti, oboznámi s nimi aj poslancov.
Všetci prítomní diskutovali o spôsobe, ako predchádzať vandalizmu v obci, o spôsobe 
náhrady škody a pod. Dohodli sa, že ak bude potrebné, starosta zvolá mimoriadne 
zasadnutie OZ.
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CH/ Starosta informoval o konaní volieb prezidenta v podmienkach našej obce. Voľby sa 
budú konať 21. 3. 2009, ak bude aj druhé kolo, to sa uskutoční 4. 4. 2009.  V obci budú dva 
volebné okrsky umiestnené v triedach základnej školy. Všetci občania už dostali oznámenia 
o voľbách, vydávajú sa voličské preukazy.

I/  Starosta informoval prítomných, že nám bol schválený nenávratný finančný príspevok vo 
výške 20 631 911,- Sk na projekt s názvom Nadstavba ZŠ s prístavbou, zateplením 
a výmenou okien z Regionálneho operačného programu opatrenie : Infraštruktúra 
vzdelávania. Žiadali sme financie aj na zateplenie a výmenu okien v materskej škole, čo však 
do projektu nezaradili.  Čakáme na doručenie zmluvy a pokyny čo robiť ďalej. Bude potrebné 
urobiť verejné obstarávanie na dodávateľa stavby a pod. 

J/ Starosta predložil poslancom list, ktorý bol doručený na obecný úrad od p. Richtárika. Na 
liste bolo uvedené „Otvoriť len na zasadnutí obecného zastupiteľstva“. Starosta na zasadnutí 
list otvoril  a prečítal. P. Richtárik žiadal prehodnotiť úhradu faktúry za práce naviac na 
chodníku na vyšnom konci vo výške viac ako 160 tis. Sk, ktorú poslanci neodporučili na 
jednom z minulých zastupiteľstiev schváliť.
Poslanci sa zhodli, že p. Richtárik nedodržal zmluvu, preto už nie je potrebné z našej strany 
nič viac urobiť. 

K/ Starosta privítal veliteľ OHZ z Liskovej  p. Romana Kubalu a dal mu slovo.
P. Kubala predložil návrh na zvýšenie rozpočtu obce na nákup vozidla, ktoré je potrebné, keď 
je požiarny zásah, aj na dopravu na súťaže. Ceny za vozidlá dodávkového typu, kde by sa 
mohlo odviezť 6 osôb, sú od 150 tis. Sk. Vozidlo by bolo v požiarnej zbrojnici, naložené 
potrebnými vecami, okamžite pripravené na zásah. Výjazd požiarnikov OHZ by sa mal 
uskutočniť do 10 min. od vyhlásenia požiaru. Je to ťažko uskutočniteľné, lebo určitý čas 
zaberá, kým požiarnici prídu, oblečú sa a keď majú ešte prekladať veci na multikáru alebo 
vozík, je to ťažko zvládnuteľné a ešte sa môžu zabudnúť aj nejaké potrebné veci. Pokiaľ by 
bolo auto, toto by už bolo pripravené na okamžitý výjazd. Taktiež, keď bola z okresu kontrola 
uviedli do nápravných opatrení aj zakúpenie motorového vozidla, ktoré by slúžilo pre 
požiarnu ochranu. Vo väčšine i menších obcí tieto vozidlá majú a niekde i dve.
P. Kubala ďalej uviedol, že preventivár obce Miroslav Kerdík sa zúčastnil na zasadnutí FLPK, 
kde taktiež žiadal o navýšenie financií na nákup vozidla pre požiarnu ochranu. Členovia 
komisie doporučili požiadať o spoluprácu firmu Safir . Táto firma zabezpečuje požiarnu 
ochranu pre závod Mondi SCP. P. Roman Kubala uviedol, že firma zabezpečuje najmä 
ochranu SCP, okresný požiarnici majú zásadu zachraňovať ľudské životy a ak sú na výjazde 
k havárii, prípadne k požiaru v inej dedine, nemôžu byť v našej obci. Takže naša obec by 
bola jediná, ktorá by nemala svoje požiarne družstvo.  V minulom roku sa členovia nášho 
OHZ zúčastnili na 7 požiarnych zásahoch. V súčasnej dobe  je záujem zo strany mladých 
o prácu v požiarnej ochrane. Chcú okrem mužského vytvoriť i ženské družstvo 
a spolupracovať i s deťmi.  Preveroval si i možnosti financovania z euro fondov,  my však nie 
sme zaradený medzi obce, ktoré môžu dostať dotáciu z euro fondov na požiarnu ochranu.
P. Murina – predseda FLPK – uviedol, že p. Kerdík na komisii žiadal navýšenie finančných 
prostriedkov na auto,  ale aj 60 tis. Sk na zakúpenie stĺpikov a tabuliek na označenie 
hydrantov. Doporučil tento rok zabezpečiť financie na materiál na označenie hydrantov 
a budúci rok zakúpiť vozidlo. Doporučil zakúpiť viacúčelové vozidlo, ktoré by sa používalo aj 
na inú ako požiarnu činnosť, pretože navyše budú ešte nemalé režijné náklady na technické 
prehliadky, dane atď. A nik nám nezaručí, že bude problém požiarnej ochrany  zabezpečený. 
Obec je umiestnená v blízkosti Ružomberka, tak je dojazd ružomberských požiarnikov veľmi 
rýchly. Členovia komisie doporučili spoluprácu OHZ s firmou Safir, kde pracuje aj občan 
našej obce p. Pethö. Firma  Safir pracuje tiež veľmi blízko obce, dojazdnosť je rýchla, 
pracujú tam vyškolení  odborníci, takže by mohli chodiť na zásahy oni.  A naši požiarnici by 
najmä zabezpečovali požiarny dohľad.
P. Roman Kubala uviedol, že osadenie tabuliek prípadne i ich výrobu uskutočnia sami 
požiarnici, pritom skontrolujú i hydranty,  či sú funkčné. Takže náklady by mali byť oveľa 
nižšie. Firma Safir musí zabezpečiť najmä úlohy pre Mondi SCP a až potom môžu 
zabezpečovať iné úlohy.
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P. Timko za FLPK uviedol, že podľa vyjadrenia p. Kerdíka - preventivára obce -  v júni  má 
byť schválený nový zákon o požiarnej ochrane, takže by bolo dobré počkať, čo  podľa neho 
budú vyplývať pre obec. Taktiež doporučil osloviť zástupcov firmy Safir a požiadať ich 
o písomné vyjadrenie. K požiaru vždy prídu i požiarnici z Ružomberka. V zápise z kontroly je 
uvedené, že vozidlo treba zakúpiť  do roku 2010.  
P. Piroh – hlavný kontrolór obce uviedol, že príjem z daní z príjmu PO bude tento rok  nižší 
z dôvodu krízy minimálne o 1 mil. Sk. Ak je to potrebné, treba vyčleniť financie na nákup 
požiarneho vozidla, ale poriadneho, aby sa stále nemuseli financovať opravy. Je však 
potrebné riešiť,  ktorú položku môžeme v rozpočte znížiť. 
Starosta poďakoval p. Romanovi Kubalovi, ktorý pracuje vo funkcii veliteľa OHZ už 3 rok  za 
veľkú snahu pri práci vo  funkcii veliteľa. Získal si chlapcov a ich činnosť aj cítiť. Už i na 
spoločných zasadnutiach v rámci okresu sú kladné ohlasy, že i liskovskí požiarnici sa 
zúčastňujú na rôznych akciách, pretože v minulých rokoch bol OHZ dlhodobo nefunkčný. 
Obec, ako môže,  podporuje činnosť OHZ. Trošku treba počkať, aby sa zakúpilo dobré 
vozidlo a nie, ktoré bude treba stále opravovať.
P. Roman Kubala sa spýtal, prečo 12. 3. 2009 nebol vyhlásený miestnym rozhlasom požiar.
Taktiež požiadal, aby sa občanovi, ktorý býva  v dome  s.č. 874   zaslalo oznámenie, kde 
bude uvedené, kedy sa u neho uskutoční preventívna požiarna kontrola. Požiarnici na 
základe sťažnosti, že svojim správaním ohrozuje požiarnu bezpečnosť susedov,  sa už 
viackrát pokúšali urobiť kontrolu, nikdy im neotvoril.
Starosta uviedol, že v čase, keď horelo, bol v Žiline.  Ale podľa informácií od zamestnancov, 
občania nenahlásili na obecnom úrade požiar, takže sme nevedeli o ňom, iba keď už bol 
požiar uhasený.  Občania zvyčajne volajú najskôr 112 a ak sa tam nedovolajú, prípadne 
majú ružomberskí  hasiči výjazd v inej lokalite, volajú náš obecný úrad. 
Ďalej starosta potvrdil, že uvedenému občanovi zašleme oznámenie, kedy sa u neho 
uskutoční preventívna požiarna kontrola a vyzveme ho, aby sa v tom čase zdržiaval doma.
P. Lesák sa pýtal, ako je to v sobotu,  v nedeľu a v noci, keď je obecný úrad zatvorený 
a vypukne požiar
P. Tomková uviedla, že na každej obecnej tabuli i na webovej stránke obce je zverejnené 
telefónne číslo starostu, preventivára obce a veliteľa OHZ. Občania im oznámia, kde horí a 
oni zabezpečia, aby sa požiarny poplach vyhlásil  v obecnom rozhlase.
P. Pavol Kubala sa spýtal, ako je to, keď niekto robí zábavu, či je potrebná požiarna hliadka.
P. Roman Kubala odpovedal, že podľa Požiarneho poriadku je potrebné, aby  na 
podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet ľudí , bola požiarna hliadka. Na bežnú 
zábavu bude chodiť jeden člen, na Silvestrovskú zábavu 2 členovia – keďže vtedy je 
zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru.  Uviedol, že pripravil návrh zmluvy o požiarnej 
hliadke, ktorá by riešila práva a povinnosti usporiadateľa a požiarnej hliadky a cenu za 
požiarnu hliadku. Zmluva by bola záväzná.  Text zmluvy predloží obecnému zastupiteľstvu 
a po schválení jej textu sa bude služba poskytovať už len na základe podpísanej  zmluvy.
Starosta poďakoval p. Romanovi Kubalovi za účasť. P. Kubala zo zasadnutia OZ odišiel.

L/ P. Pavol Kubala hovoril o akcii – Posledný fašiang, ktorá sa uskutočnila dňa 24.2.2009. 
Poďakoval p. Roštekovi – hlavnému organizátorovi. Uviedol, že to bola  vynikajúca akcia, 
ktorú organizoval obecný úrad a spolupracovala aj KAMKA – združenie rodičov pri ZŠ s MŠ.
Akcia začala karnevalom najmladších  detí z materskej školy, potom zo ZŠ a pokračovala 
akciou pre dospelých – pochovávaním basy. Pozvané boli všetky deti, mládež, ale dospelí 
z Liskovej. Program bol vynikajúci, účasť   na pochovávaní basy však bola veľmi nízka. 
Požiadal, aby sa náklady na akciu uhradili z obecného rozpočtu. Poslanci súhlasili.
P. Roštek poďakoval účinkujúcim, ktorí účinkovali  v programe. Uviedol, že všetci boli 
sklamaní z veľmi nízkej účasti návštevníkov na večernom programe.
P. Martonová taktiež hovorila o organizácii akcie, ale vyjadrila sklamanie, že staršie deti 
a mládež, aj členovia organizácií  sa zúčastnili v nízkom počte.
Starosta poďakoval p. Roštekovi za zorganizovanie akcie, všetkým účastníkom za ich 
aktivitu.  Vyzval p. Rošteka, aby túto akciu zorganizoval i v ďalších rokoch, ale doporučil 
pochovávanie basy urobiť v sobotu a už napr. o 20.00 hod., aby sa jej zúčastnilo viac 
občanov.
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M/  P. Lesák uviedol, že sa zúčastnil na  zasadnutí Rady školy. Diskutovali tam s riaditeľom 
o rôznych otázkach. Riaditeľ  uviedol, že spoluprácu so starostom je dobrá, s obecným 
zastupiteľstvom už menej - pretože sa necíti byť dostatočne informovaný o záležitostiach, 
ktoré sa dotýkajú oblasti školstva. Požiadal, aby bol riaditeľ pozývaný na zasadnutia 
obecného zastupiteľstva, na ktorých sa prejednávajú záležitosti ohľadom školstva.
P. Lešková uviedla, že  každé zasadnutie OZ je verejné, takže môže vždy prísť.
P. Lesák  uviedol, že to riaditeľovi povedali, že môže prísť na každé zasadnutie OZ. 
Doporučil však osobitne pozvať  riaditeľa Mgr. Petra Kulicha na zasadnutia, kde sa 
prejednáva oblasť školstva.
P. Lesák ďalej uviedol, že mali aj diskusiu ohľadom vytvorenia ľadovej plochy na ihrisku ZŠ, 
pretože boli mrazy a klzisko mohlo fungovať. Deti sa chodili korčuľovať na Sliačik, kde je to 
nebezpečné, pritom sú v areáli školy vhodné podmienky na urobenie ľadovej plochy. Nebolo 
doriešené, kto vlastne má robiť ľadovú plochu. Je potrebné na ihrisko pripevniť ešte gumené 
pásy. P. Lesák hovoril aj o využívaní telocvične a  aj o iných  problémoch, o ktorých sa 
diskutovalo na rade školy.
P. Roštek uviedol, že telocvičňa je veľmi zničená. Telocvičňa sa ničí najmä pri hraní futbalu, 
vhodnejšie by bolo, keby sa využívala skôr na iné športy – volejbal a pod. 
Martonová sa spýtala, odkiaľ  sa má zobrať voda na klzisko.
Starosta uviedol, že obec urobila studňu, osadila skruže,  zakúpila čerpadlo na vodu a bolo 
to odovzdané p. riaditeľke v predchádzajúcom období. V minulých rokoch pracovníci obce 
studňu ešte prehlbovali, aby bolo dostatok vody.
P. Kubala potvrdil slová p. Lesáka a doporučil pozývať riaditeľa školy aj na každé zasadnutie 
OZ. Ďalej uviedol, že  Mgr. Kulich riaditeľa nerobí ešte dlho, mal doteraz veľa povinností. 
Ohľadom klziska uviedol, že sa diskutovalo o tom, kto má vlastne klzisko robiť. Treba sa len 
dohodnúť. 
Hlavný kontrolór uviedol, že keď sa  prejednávala oblasť školstva,  vždy bol pozvaný aj 
zástupca školy.  Škola sa nemôže sťažovať, pretože obec veľmi prispieva na rozvoj 
školských zariadení. Za rok 2008 išlo na školstvo 11, 5 milióna Sk, čo je viac ako 50% 
obecného rozpočtu. Pritom sa ešte škole osobitne platí za využívanie telocvične 
organizáciami.  Takúto pomoc od obce školy v iných obciach, ale ani v meste   nemajú. 
P. Murina doporučil vyzvať riaditeľa školy, aby predložil správu k 31. marcu 2009 o situácii 
v materskej škole,  kde obec veľa investovala, takže musíme sledovať, či to má aj nejaký 
kladný dosah. FLPK aj obecné zastupiteľstvo sa musí týmto zaoberať.
Poslanci hovorili tiež o inventarizácii, ktorá prebehla v obci. P. Murina požiadal o predloženie 
inventarizačných podkladov FLPK. 
Opakovane diskutovala p. Martonová, p. Roštek, p. Lesák, p. Kubala, p. Piroh, p. Tomková.

N/  P. Martonová uviedla, že sú sťažnosti vodičov na križovatku na hlavnej ceste,  kde sú 
porušené zvodidlá, treba požiadať OSC o ich opravu.
Starosta  uviedol,  že  pracovník  krajského  úradu  ho  informoval,  že  majú  už  stavebné 
povolenie  i všetky vyjadrenia,  takže  po Veľkej  noci  vraj  už  začnú práce na rekonštrukcii 
križovatky.  

O/ P. Murina sa informoval, ako je to  s odhŕňaním snehu na miestnych komunikáciách..
Starosta odpovedal, že s Poľnohospodárskym družstvom máme zmluvu, ak požiadame, idú 
nám odhŕňať. 

P/  Hlavný kontrolór uviedol, že exekučným konaním sme vymohli od najväčších neplatičov 
dane z nehnuteľnosti  vo výške viac ako 800 tis. Sk. Ešte vymáhame nedoplatky od menších 
neplatičov.

R/ P. Timko požiadal, aby starosta  pripravil plán zastupiteľstiev.
Starosta  uviedol,  že  vzhľadom  na  konanie  mimoriadnych  zasadnutí  OZ  zatiaľ  plán 
nespracoval, na ďalšie zasadnutie ho poslancom predloží. Zastupiteľstvá plánuje zvolávať 
približne každých 6 týždňov.

Hlavný kontrolór Ing. Ferdinand Piroh  poďakoval poslancov za dôveru, ktorú mu poslanci 
vyjadrili opätovným zvolením do funkcie hlavného kontrolóra.
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Viac príspevkov do diskusie už nebolo. 
Bod č. 12 – Ukončenie
Starosta poďakoval prítomným za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie ukončil.  

V Liskovej, 3. marca 2009

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

Overovatelia:     Ing. Jozef Murina           ................................

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

                                                                                           Ján   L a u k o
                                                                                                             starosta obce 
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