
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v     Liskovej,   
ktoré sa uskutočnilo dňa   20. apríla   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, PaedDr. Mojmír Šrobár,  Doc. RNDr. Phd. Jaroslav Timko  

Hlavný kontrolór -   Ing. Ferdinand Piroh

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. Oblasť školstva
6. Územný plán obce Lisková – doplnok č. 1
7. Rôzne, diskusia

8. Ukončenie 

Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta  ako  zapisovateľa určil  p.  Janu Tomkovú,  za overovateľov zápisnice  p.  Jozefa 
Rošteka a p. Stanislava Demku.

Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol do návrhovej komisie p.  Pavla Kubalu a p. Mojmír Šrobár a dal o tomto 
návrhu hlasovať.
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  všetci

Bod č. 4 – Kontrola uznesení 
Uznesenia   z riadneho  zasadnutia  zo  dňa  3.  marca  2009  skontroloval  a ich  plnenie 
vyhodnotil   hlavný kontrolór obce obce, ktorý  skonštatoval, že  uznesenia  boli splnené. 
K uzneseniu 243, ktorým bolo schválené VZN o určení výšky príspevku  na úhradu nákladov 
aj  v školskej  jedálni  uviedol,  že na základe doporučenia poslancov sme zisťovali,  aká je 
možnosť obce príspevok  na obed vo výške 0,23 € (7,- Sk)  poskytovať. Bližšie k tejto téme 
sa bude hovoriť v bode Rôzne.
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K uzneseniu 251 sa  bude podrobne rokovať v bode – územný plán. Na základe uznesenia 
č. 250 /odpredaj pozemku p. Malej/ p. Mrva dal podnet na prokuratúru. List z prokuratúry 
prečíta starosta v bode Rôzne.

Bod č. 5 - Oblasť školstva
Starosta privítal hostí Mgr. Petra Kulicha – riaditeľa školy a p. Kláru Lukačovú – zástupkyňu 
pre materskú školu a odovzdal im slovo.
Ako prvá referovala p. Lukačová. Uviedla, že povie len to najvýznamnejšie zo správy, celú 
správu  predloží  starostovi  obce.  Oboznámila  prítomných  o tom,  koľko  detí  navštevovalo 
materskú  školu  v jednotlivých  triedach  a mesiacoch.  K 31.  marcu  2009  navštevovalo 
materskú školu  68 detí, z toho v triede pre 3-4 ročné bolo 20 detí (majú 3 deti do 3 rokov, 
ktoré sa každé  musí rátať za 2 deti), v triede pre  4-5 ročné bolo 23 detí,  a  5-6 ročných bolo 
25  detí.  V troch  triedach  však  môže  byť  maximálne  63  detí.  Zriaďovateľ  Obec  Lisková 
i Krajská školská inšpekcia zatiaľ dala materskej škole  výnimku,  preto môže byť v materskej 
škole viac detí.    P. Lukačová oboznámila prítomných i s akciami, ktorých sa deti v materskej 
škole  zúčastnili  v tomto  školskom  roku  zúčastnili.  Ďalej  uviedla,  že  vo  februári  boli 
v materskej škole na inšpekcii pracovníci Krajskej školskej inšpekcie. Neboli zistené žiadne 
nedostatky týkajúce sa vzdelávacieho procesu.  V marci  sa uskutočnil  zápis do materskej 
školy na šk. rok 2009/2010. Bolo podaných  18 prihlášok. Rozhodnutia o prijatí boli zaslané 
17 rodičom v zmysle kritérií pre prijímanie detí do materskej školy, ktoré boli schválené radou 
školy. Od septembra 2009 nastúpi do MŠ fyzicky 66 detí z tohto 3 deti sú do troch rokov. Na 
celodennú  starostlivosť  je  prihlásených  55  detí.  P.  Lukačová  poďakovala  za  dočasné 
schválenie novej sily a požiadala, aby táto učiteľka mohla pracovať aj od septembra. Je to 
učiteľka z Liskovej,  má vysokoškolské vzdelanie,  ale aj  strednú pedagogickú školu, čo je 
dôležité pre prácu s deťmi v MŠ. 
P. Jozef Murina doporučil silu do konca roka ponechať.  Je potrebné zistiť,  koľko detí asi 
bude navštevovať deti v ďalších rokoch, aby materská škola bola aj v budúcnosti vyťažená.
P.  Kulich  uviedol,  že  v našej  materskej  škole  je  zabezpečený  pre  deti  vysoký  štandard. 
Pokiaľ by boli voľné miesta, je záujem aj z Ružomberka o umiestnenie detí.
Diskutovali  p.  Šrobár,  p.  Lesák,   p.  Kulich,   p.  Martonová,  hlavný  kontrolór,  p.  Roštek. 
Poslanci doporučili  ponechať naďalej učiť aj učiteľku, ktorá bola prijatá v tomto roku. 
P. starosta poďakoval p. Lukačovej a dal slovo p. Kulichovi.
P. Kulich  uviedol, že v súčasnosti je v základnej škole zapísaných 169 žiakov. Do prvej triedy 
v ďalšom školskom roku   je  zapísaných  16  prvákov.  Oboznámil  prítomných  s postupom 
školskej reformy na našej škole, so závermi Krajskej školskej inšpekcia, ktoré dala nejaké 
odporúčania a aj  s výsledkami monitoringu. Uviedol,  že to bol  ťažký polrok,  lebo viaceré 
učiteľky boli dlhodobo práceneschopné, takže museli riešiť zastupovanie tak, aby to nebolo 
na škodu žiakov.  Od budúceho roka sa už na škole budú učiť dva jazyky. Druhým jazykom 
na našej škole bude nemecký jazyk, ak to schváli i rada školy a počítače budú povinnými 
predmetmi. Prijali špeciálneho pedagóga, ktorý pracuje na našej škole 1 deň v týždni. Je to 
učiteľka z Liskovej, ktorá pracuje s deťmi so špecifickými poruchami. Celospoločenský vývoj 
je taký, že počet detí s poruchami učenia sa zvyšuje a je potrebné, aby sa k nim pristupovalo 
osobitne.   Učitelia  z našej  školy  sa  zapoja  do ďalšieho vzdelávania.   Na škole  je  dobrý 
kolektív,  bude potrebné prijať nových učiteľov na vyučovanie nových predmetov.  Bolo by 
dobré, aby sa zabezpečila stabilita učiteľov na škole, aby sa kvalita výuky zvyšovala.
P.  Kulich  uviedol,  že  sprístupnenie  školského  areálu  pre  verejnosť  prináša  aj  negatíva. 
Minulý týždeň niekto rozbil okno a vošiel  do budovy – nič neukradli, ale spôsobili škodu. 
Hovoril i o mimoškolskej činnosti – o krúžkoch, lyžiarskom výcviku, o pôsobení ľudovej školy 
umenia. 
P.  Mojmír  Šrobár  uviedol,  že  počas  prázdnin  sa  pravdepodobne  začne  s nadstavbou 
a rekonštrukciou školy. 
P. Kulich požiadal poslancov, aby z rozpočtu obce vyčlenili nejaké finančné prostriedky na 
opravu povaly a stien telocvične, ktoré sú poškodené, opadáva z nich omietka. Uviedol, že 
60 % využíva telocvičňu obec a všetky krúžky. 
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O financovaní školstva bola rozsiahla diskusia, poslanci doporučili predsedovi FLPK, aby na 
zasadnutie komisie prizval  p. Kulicha  a účtovníčku so školy a prejednali spoločne túto tému.
Starosta poďakoval p. Lukačovej a p. Kulichovi za účasť a rozlúčil sa s nimi.

Bod č. 6 - Smerný územný plán obce Lisková – doplnok č. 1
Starosta vyzval p. Leškovú, aby uviedla doporučenia komisie.  P. Lešková uviedla, že 
komisia doporučila do doplnku zakomponovať:

1) Rozšírenie priemyselnej zóny na  juhovýchod obce – vedľa bývalého mäsokombinátu
2) Malá vodná elektráreň – Jamborov prah
3) Bytovky v areály ZŠ
4) Chaty

P. Lešková uviedla, že Ing. Arch. Supuka bol pozrieť v areáli školy a skonštatoval, že tam 
môžu byť umiestnené maximálne dve bytovky.
Starosta uviedol, že by bolo dobré schváliť individuálnu bytovú výstavbu v lokalite Kútne a 
za novovytvorenou ulicou smerom na sever. 
P. Tomková uviedla, že  p. Šrobár musí na zakúpenom pozemku v zmysle kúpnej zmluvy do 
5 rokov vybudovať prevádzku. Spýtala sa, či je už aj tento pozemok zahrnutý do  doplnku. P. 
Lešková potvrdila, že áno.
P.  Timko  uviedol,  že  v minulosti  sa  uvažovalo  o vytvorení  rekreačnej  lokality  v Kruhoví. 
Poslanci doporučili aj túto lokalitu zapracovať do doplnku.
P.  Lesák sa spýtal,  či  komisia neuvažovala o mieste,  kde by sa dali  vybudovať bytovky. 
Starosta  uviedol,  že  obec  nemá pozemky okrem školského areálu,  kde by bolo vhodné 
vybudovať  bytovky.  Navrhol,  že  na  Vyšnom  záhumní  smerom  k diaľnici  by  sa  mohli 
vybudovať aj bytovky, pokiaľ by boli občania ochotní pozemky odpredať.
P.  Roštek  navrhol,  aby  sa  rozšíril  cintorín,  lebo  je  už  dosť  zaplnený  –  návrh  nebol 
doporučený, aby sa zahrnul do dodatku.
Starosta dal hlasovať o schválení   Územného plánu obce Lisková – doplnok č. 1 , ktorý 
bude obsahovať :

• Rozšírenie  priemyselnej  zóny  na   juhovýchod  obce  –  vedľa  bývalého 
mäsokombinátu

• Malá vodná elektráreň – Jamborov prah
• Bytovky v areály ZŠ
• Chaty
• Individuálna bytová výstavbe v lokalite Kútne
• Individuálna bytová výstavba za novovytvorenou ulicou smerom na sever
• Kruhovie – rekreačná lokalita

Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  všetci  
P.  Lešková uviedla,  že na zasadnutí  komisie sa zúčastnil  aj  p.  Budiak,  ktorý  požiadal  o 
vypustenie výstavby ulice K z platného územného plánu obce. Chce si svoj pozemok oplotiť. 
Stavebná komisia nedoporučila zaradiť túto žiadosť do doplnku, pretože  tam idú inžinierske 
siete. P. Budiak podal svoju žiadosť písomne, kde podrobne uviedol dôvody, pre ktoré chce 
vypustiť výstavbu ulice K z územného plánu.
Starosta  prečítal  žiadosť  p.  Budiaka o vypustenie  výstavby  ulice  K z platného územného 
plánu obce.
K žiadosti sa vyjadrili  p. starosta, p. Martonová, p. Roštek, p. Murina, hlavný kontrolór, p. 
Kubala, p. Timko, p. Šrobár.  Skonštatovali, že niektorým občanom by možno vybudovanie 
novej cesty vyhovovalo, lebo by sa im zlepšil prístup k domom. Keď sa schvaľoval platný 
územný plán, neboli k nemu žiadne pripomienky zo strany občanov.  V najbližšej dobe sa 
však cesta neplánuje budovať, lebo investičné zámery obce smerujú do iných lokalít. 

Starosta  dal  hlasovať  o uznesení,  že  Obecné  zastupiteľstvo  neschvaľuje  vypustenie 
výstavby ulice K/VS1.5, C3-MOU 5,5/360 z platného Územné plánu obce Lisková
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Hlasovanie:
Prítomní : všetci
Za: Pavol Kubala, Mojmír Šrobár, Oľga Lešková, Vilma Martonová, Jozef Murina
Proti: 0
Zdržali sa : Stanislav Demko, Miloš Lesák, Jozef Roštek, Jaroslav Timko
P. Timko pripomenul, že pri zabezpečovaní spracovania dodatku treba dodržať zásady 
o verejnom obstarávaní. 

Bod 7 – Rôzne, diskusia
A) Výstavba bytoviek
Starosta  uviedol,  že na základe pozvania obce bol  Ing.  Arch.  Supuka osobne v Liskovej 
posúdiť možnosti budovania bytoviek v areáli školy za prítomnosti Ing. Benču a p. Leškovej. 
P. Supuka zaslal nákres najlepšieho  možného umiestnenia bytoviek. Spracoval svetelno-
technickú štúdiu a na základe tejto štúdie doporučil,  aby v školskom areáli  boli vybudované 
maximálne 2 bytovky. Nákres na umiestnenie druhej bytovky predložil starosta poslancom. 
Je potrebné schváliť  vybudovanie  bytovky a zadať projekt a spracovať aj ostatné potrebné 
náležitosti. 
Starosta  dal  hlasovať  o uznesení,  že Obecné  zastupiteľstvo  v Liskovej  schvaľuje 
umiestnenie dvoch bytoviek v areáli základnej školy a vypracovanie stavebného projektu na 
druhú bytovku.
Hlasovanie:
Prítomní : všetci
Za: všetci                     

B/  Trestný čin  – poškodené hodiny
Starosta  prečítal  predvolanie  na  mediáciu  –  mimosúdne  vyrovnanie  –  v trestnej   veci 
poškodenia  hodín.   Uviedol,  že   dnes  ráno  dostal  predvolanie  a na  obed  sa  prišli 
ospravedlniť dvaja z tých chlapcov, čo poškodili hodiny.  Všetky náklady na opravu hodín boli 
vyčíslené  a odovzdané  polícii.   Starosta  uviedol,  že  on  bude  súhlasiť  s mimosúdnym 
vyrovnaním, ale najskôr musia všetky náklady uhradiť. Ešte nevie, čo všetko sa na mediácii 
bude prerokovávať, bude však poslancov  informovať.  P. Šrobár uviedol, aby sa páchatelia 
aspoň verejne ospravedlnili, p. Demko a p. Lesák navrhli, aby odpracovali aj určité dni na 
verejnoprospešných prácach. P. Roštek uviedol, že občania sa informujú, ako sa tento prípad 
rieši. Očakával, že hneď po čine sa prídu mládenci ospravedlniť a dohodnúť. Prišli po dlhej 
dobe a len dvaja. Viníci by si zaslúžili riadny súd. Treba zvážiť, čo by bolo najlepšie, aby sa 
už neopakovali udalosti, pri ktorých je poškodzovaný obecný majetok.
 
C/  Krivý kút
Starosta oboznámil poslancov, že na základe podnetu p. Mrvu na oplotenie p. Malej, 
Okresná prokuratúra  v Ružomberku žiada od obce všetky spisové materiály, ktoré sa týkajú 
tohto prípadu.  Žiadosť celú prečítal.  Prokuratúra preskúma zákonitosť postupu obce pri 
riešení tohto prípadu.

D/  P. Murina sa spýtal, či bolo zapísané na katastri nehnuteľnosti povolenie na prechod cez 
školský areál na pozemok  p. Macíkovej v zmysle uznesenia z minulého zasadnutia OZ. Aby 
to na katastri bolo uvedené ako vecné bremeno.
Starosta uviedol, že  zatiaľ nie, ale pôjde sa poradiť na kataster, akým spôsobom to treba 
urobiť.

E/  Obecná kanalizácia
P. Murina uviedol, že občania sa sťažujú, že vpuste do kanalizácie v obci sú zanesené, treba 
ich čistiť.  Požiadal starostu obce, aby zistil, kto je za čistenie vpustí zodpovedný podľa 
zmluvy o nájme so SEVAK-om.   Starosta potvrdil, že to preverí.
P. Roštek požiadal starostu, aby  dal vyhlásiť v miestnom rozhlase, že odtoky do kanalizácie 
slúžia na odtok dažďovej vody. Nesmú sa tam vylievať rôzne splašky.
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F/  P.  Šrobár  hovoril  o problematike  obecného  urbariátu,  nefungujú  jeho  orgány, 
hospodárenie je zlé, nesadia  sa nové stromky. Podielnici, ktorí sa snažia o nápravu, nemajú 
podklady, chýbajú dôležité materiály. Je možné žiadať financie z fondov, ale urbariát je nie 
schopný o ne požiadať.

G/ P. Martonová uviedla, že deti behajú po streche kultúrneho domu. Je potrebné upozorniť 
zástupcov družstva, aby upravili únikový rebrík tak, aby sa deti nemohli po ňom šplhať. 

Ďalej uviedla, že občania sa sťažujú na p. Cambera, ktorý doma chová veľké množstvo psov 
a aj na Skoríne urobil ohradu pre psov z papierových dutiniek, ktoré keď sa rozmočia psov 
nezadržia. Taktiež dutinky sú rozhádzané po okolí, je znečistené celé okolie.
Starosta oboznámil prítomných, že na obecnom úrade bolo veľké jednanie, na ktorom sa 
zúčastnili  občania  aj  zástupcovia  obce.   P.  Camber  sľúbil,  že  do  25.  mája  2009  urobí 
poriadok a chovnú stanicu prenesie do inej lokality,  mimo našej obce. Účastníci stretnutia 
s týmto termínom súhlasili.

P. Martonová požiadala v mene mamičiek, aby na detskom ihrisku bol znova vybudovaný 
domček.  

Ďalej  sa p.  Martonová spýtala,  prečo sa na hokejbalovom ihrisku pri  škole nevyužíva už 
inštalované osvetlenie. P. Tomková uviedla, že školský areál je pre verejnosť sprístupnený 
v zimnom období do 19.00 hod. a v letnom období do 20.00 hod. Teraz je ešte o 20.00 hod. 
dosť svetla.  P. Šrobár uviedol, že v zimnom období je niekedy tma i o 16. 00 hod.,  vtedy sa 
môže osvetlenie využiť.
P. Roštek doporučil, že treba v školskom areáli urobiť večer kontroly, pretože občania v okolí 
sa sťažujú na hluk vo večerných hodinách.

H/   P.  Timko  sa  spýtal,  či  sa  bude  robiť  Beh  oslobodenia,  ak  áno  -  treba  ho  urobiť 
v poobedňajších hodinách. Starosta uviedol, že sa bude robiť 7. mája . Keď sa beh robil 
doobedu, robil sa s pomocou učiteľov z našej školy. Doporučil, aby si prípravu behu zobrala 
na starosť športová a školská komisia a môže sa urobiť i poobede. Poslanci súhlasili s tým, 
aby sa Beh oslobodenia uskutočnil v poobedňajších hodinách.

P.  Timko požiadal,  aby sa na chodníku  od DKD smerom do L.  Teplej  urobili  miernejšie 
nájazdy. Starostu sľúbil, že tieto nájazdy dá urobiť. 

Ďalej sa spýtal, či sme požiadali o dotáciu na rekultiváciu a monitoring skládky TKO v zmysle 
uznesenia, ktoré schvaľovali poslanci v predchádzajúcom roku.
P. Tomková uviedla, že žiadosť o dotáciu sme nemohli podať z dôvodu nedoriešených 
vlastníckych vzťahov.

P. Timko sa spýtal, čo je už urobené v rámci IBV Vyšné záhumnie.
Starosta uviedol, že sa ukončuje vyvlastňovanie, čakáme na vlastnícky list.  Stále vybavuje 
potrebné náležitosti,  lebo pokiaľ  nebudeme mať  vlastnícky list,  nemôžme pokračovať  vo 
výstavbe  sietí. Projekty na vodovod, kanalizáciu, cestu a chodník sú spracované. Projekt na 
plyn sa dokončuje, projekt na elektriku zatiaľ nie je.  Viackrát sme s elektrikármi rokovali. 
Musíme najskôr uhradiť  za 5-6 elektrických prípojok k jednotlivým rodinným domom a potom 
oni môžu budovať hlavnú sieť. Všetky siete budú pod zemou. V jesennom období by sme 
chceli urobiť odkrývku zeme na ceste. Teraz si ešte ľudia môžu posadiť, lebo mi ešte nič 
nemôžme robiť. Starosta bude informovať občanov, že v priebehu tohto roka by sa mohli 
začať robiť prípravné práce.

P.  Timko  sa  informoval  na  záležitosti,  ktoré  sú  rozpracované  s Interégiom  s ktorými 
spolupracujeme  ohľadom  rekonštrukcie  a výstavby  verejných  priestranstiev.  P.  Tomková 
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uviedla,  že  napriek dohode a sľubom,  dohodnuté  stavebné projekty dodnes zo strany 
Interégia neboli urobené. Sľúbili, že ich dodajú ďalší týždeň.  Ing. Lukač mal spracovať štyri 
projekty,  tri projekty už dodal,  zo štvrtého projektu odovzdal časť a v dohľadnom období ho 
dokončí.  Spracovanie  projektov  neustále  urgujeme.  Obec  sa  už  zaevidovala  v rámci 
Regionálneho operačného programu  na výzvu: Regenerácia sídiel – samostatne dopytovo 
orientované projekty  -  ROP-4.1a-2009/01 Opatrenie:  Regenerácia  sídiel  -  oblasť  podpory 
4.1a -  samostatne dopytovo  orientované projekty.  Žiadosť o nenávratný  príspevok  máme 
predložiť 22.7.2009.  Vtedy už musíme mať aj platné stavebné povolenie.
Diskutoval p. starosta, p. Šrobár,  p. Lesák, hlavný kontrolór. Skonštatovali, že projekty mali 
byť už v januári. Zvažovali, či nie je potrebné prehodnotiť spoluprácu s Interégiom a osloviť 
inú firmu.

CH/ Starosta uviedol, že voľby prezidenta v našej obci prebehli bez  rušivých momentov.  
Ďalej  oboznámil  poslancov,  že sa  zástupcovia  obce:  starosta,  zástupca starostu  -  Pavol 
Kubala, hlavný kontrolór  - Ferdinand Piroh a poslanec Jozef Roštek zúčastnili začiatkom 
apríla  v družobnom meste Kravaře na pozvanie starostu akcie „Dni starostu“, na ktorej sa 
zúčastnili i zástupcovia poľských Woznik a  okolitých miest a obcí. Na ďalších družobných 
stretnutiach sa môžu zúčastniť  aj ostatní poslanci.

Starosta oboznámil  prítomných,  že začali  práce na výstavbe križovatky na hlavnej ceste. 
Všetky  práce  /rozšírenie  mostíka,  cesta  bude  rozšírená  o  príjazdové  pruhy,  autobusová 
zastávka, chodníky, osvetlenie/  sa uskutočnia počas prevádzky na ceste. Predpokladaný 
termín kolaudácie je september 2009.

I/ P. Lesák  hovoril o problematike školy, telocvične,  školského areálu, jeho využívanie pre 
verejnosť. Očakával sa  aktívnejší prístup aj od vedenia školy pri zabezpečení  jeho 
využívania a údržby.
Diskutovali aj p. Šrobár, p. Murina, p. Kubala, p. Roštek a p. Martovová. 

J/ Kompostovisko
P. Tomková uviedla, že i na typ malého obecného kompostoviska, ktoré chce vybudovať 
naša obec, je potrebné, aby poslanci schválili miesto, kde bude umiestnené.
P. Šrobár uviedol, že by bolo potrebné  vedľa kompostoviska urobiť i zberný dvor, kde by 
občania mohli umiestniť jednotlivé komodity rôznych druhov odpadov,  tým by sme sa možno 
vyhli aj divokým skládkam, ktorých likvidácia je finančne náročná.
P. Tomková uviedla, že na malé obecné kompostovisko nie je potrebné toľko zvláštnych 
povolení ako na zberný dvor. O zbernom dvore sme už uvažovali a chceme požiadať 
o prostriedky na jeho vybudovanie a na auto z Recyklačného fondu. Starosta a hlavný 
kontrolór už urobili nejaké kroky, aby zistili, aké sú možnosti získania financií.
Starosta dal hlasovať  o umiestnení malého obecného kompostoviska na mieste pod bývalou 
baňou.
Hlasovanie:
Prítomní : všetci
Za: všetci           
          
K/  Príspevok na obed pre deti
Hlavný  kontrolór  Ferdinand Piroh  referoval  o tejto  téme  už  v bode  –  Kontrola  uznesení. 
Uviedol,  že  sa  informoval  v meste  Ružomberok  a  v  okolitých  obciach,  kde  príspevky 
v minulosti  dávali  –  všade  ich  museli   zrušiť.  Taktiež  sa  informoval  na  celoslovenskom 
školení  u školiteľov  a v Združení  hlavných  kontrolórov.  Nik  neodporučil,  aby  obec 
poskytovala príspevok, lebo by bol porušený zákon. V našej jedálni platia rodičia najmenší 
príspevok na obed, ktorý je zo zákona možný.
P. Tomková uviedla, že na základe podnetu s Krajského školského úradu, sme museli vo 
všeobecne záväznom nariadení vypustiť príspevok obce s tým, že školský ani sociálny zákon 
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to  neumožňuje. Žiaci,  ktorí  sú  v hmotnej  núdzi  platia  1,-  Sk,   zvyšok  dopláca  Sociálne 
oddelenie  Úradu  práce  a sociálnych  vecí. Následne  sme  sa  informovali  na  Ministerstve 
školstva  SR a žiadala  informáciu  a  písomnú  odpoveď,  akým spôsobom by  mohla  obec 
prispievať na nákup potravín vo výške  0,23 € (7,- Sk) a týmto spôsobom pomôcť rodičom 
a podporiť zdravie detí. Pracovníci ministerstva písomnú odpoveď nechceli dať.    Diskutovali 
všetci poslanci, ktorí skonštatovali, že vzhľadom k už uvedeným poznatkom, príspevok sa 
nebude dávať , pretože nám to platná legislatíva nedovoľuje. P. Viharovej, vedúcej školskej 
jedálne, treba napísať list,  v ktorom sa uvedú dôvody zrušenia  príspevku, ktorá ho vyvesí, 
aby rodičia boli s dôvodmi zrušenia príspevku oboznámení.

 
D) Nájomné zmluvy
P.  Tomková  uviedla,  že  v  zmluvách  o prenájme  je  uvedené,  že  sa  cena  nájmu  bude 
aktualizovať každý rok podľa miery inflácie,  aká bola v Slovenskej  republike v predošlom 
roku.  V roku 2008 bola inflácia  vo výške 4,6 %.  O túto cenu sa upravila dodatkom  cena 
nájmu pre firmu CIPI s.r.o. Lisková a firmu SLOV.-INT. Export-Import.  s.r.o.  Trenčín,  ktoré 
sídlia   budove  bývalých  drobných  prevádzok.  Návrhy  na  obidva  dodatky  boli  doručené 
predsedovi  FaLPK.  Starosta  dal  hlasovať  o Dodatku  č.2  k  Zmluve  o nájme  nebytových 
priestorov s firmou CIPI s.r.o. Lisková.
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  všetci

Starosta dal hlasovať aj o Dodatku č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov s firmou 
SLOV.-INT. Export-Import. s.r.o. Trenčín.
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  všetci
Viac príspevkov do diskusie už nebolo. 

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

V Liskovej, 20. apríla 2009

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

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

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

                                                                                           Ján   L a u k o
                                                                                                             starosta obce 
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