Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej,
ktoré sa uskutočnilo dňa 7. decembra 2009 o 16.30 hod.
na Obecnom úrade v Liskovej
Prítomní :
Starosta obce - Ján Lauko
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Liskovej: Pavol Kubala, Ing. Miloš Lesák, Vilma
Martonová, Oľga Lešková,
Ing. Jozef Murina,
Jozef Roštek, PaedDr. Mojmír Šrobár,
Doc. RNDr. Jaroslav Timko PhD.
Ospravedlnení: Stanislav Demko
Hlavný kontrolór - Ing. Ferdinand Piroh
Zapisovateľka - Jana Tomková
Hostia: Mgr. Peter Kulich – riaditeľ ZŠ s MŠ Lisková
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta Ján Lauko privítal prítomných a oboznámil ich s plánovaným programom. Hlavný
kontrolór navrhol, aby v bode 8 za bodom A bola podaná informácia o priebehu
stavebných prác pri modernizácii základnej školy. Je to potrebné v súvislosti so schválením
uznesenia o financovaní prvej splátky. Informácia aj spôsob financovania bolo prebraté na
Finančnej a legislatívno-právnej komisii (ďalej FLP komisia) a zahrnuté do zmeny rozpočtu.
Považuje za potrebné, aby toto uznesenie bolo schválené pred schválením zmeny rozpočtu.
Potom bude každému jasné z akého dôvodu sa použil rezervný fond. Taktiež to má vplyv aj
na rozpočet na rok 2010.
Starosta dal hlasovať o schválení programu zasadnutia so zapracovaním bodu podľa
návrhu hlavného kontrolóra.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. VZN č. 4/2009 o určení výšky príspevku na úhradu nákladov v škole a v školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Lisková
6. VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej
škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Lisková
7. VZN č. 6/2009 o dani z nehnuteľnosti
8. Rozpočet Obce Lisková
A/ Čerpanie rozpočtu za ¾ roka 2009
B/ Informácia o priebehu a financovaní stavby: Nadstavba ZŠ s prístavbou,
zateplením a výmenou okien, ZŠ Lisková
C/ Zmena rozpočtu na rok 2009 – 2. rozpočtové opatrenie
D/ Programový rozpočet na rok 2010
E/ Viacročný programový rozpočet na roky 2011-2012
F/ Stanovisko hlavného kontrolóra k bodu C a D
9. Prerozdelenie dotácií na činnosť organizácií
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lisková na I. polrok 2010
11. Rôzne, diskusia
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12. Ukončenie
Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta ako zapisovateľku určil p. Janu Tomkovú, za overovateľov zápisnice p. Jozef
Murina a p. Vilma Martonová.
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol do návrhovej komisie p. Pavla Kubalu a p. Jaroslava Timku a dal o tomto
návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod č. 4 – Kontrola uznesení
Uznesenia z riadneho zasadnutia OZ zo dňa 20. októbra 2009 skontroloval a ich plnenie
vyhodnotil hlavný kontrolór obce Ferdinand Piroh, ktorý skonštatoval, že uznesenia boli
v termíne splnené. Širšie hovoril najmä o plnení uznesenia č. 293, ktorým OZ uložilo
predsedom komisií do 5.11.2009 predložiť podklady na vypracovanie návrhu rozpočtu na rok
2010. Hlavný kontrolór uviedol že sa zúčastnil na zasadnutí školskej komisie, kde prešli
rozpočet školy s riaditeľom. Taktiež si tam rozdiskutovali s riaditeľom pripomienky, ktoré
odzneli na minulom zastupiteľstve k Vyhodnocovacej správe Základnej školy v Liskovej za
školský rok 2008/2009. Rozpočet školy bol prerokovaný i na FLP komisii. Podklady predložila
aj Komisia kultúrna a sociálna. Z dôvodu, že čoraz viac kompetencií sa presúva na obec,
komisia žiadala do rozpočtu zapracovať sumu 7000,-€ na pracovníka, ktorý bude vykonávať
pracovné činnosti v oblasti sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách, ktorý
je platný od roku 2009. Podklady predložila i Športová komisia, ktorá žiadala príspevok na
športovú, ale i na kultúrnu činnosť.
P. Timko sa informoval o splnení uznesení, podľa ktorých sa mal spracovať súpis všetkých
obecných pozemkov evidovaných na liste vlastníctva obce a tie, ktoré nie sú v majetku obce
oceniť a zaviesť do majetku obce, vypracovať metodický pokyn k odpisovaniu dlhodobého
majetku, tak pre obec ako pre ZŠ s MŠ a vypracovať vnútorný predpis pre vykonávanie
inventarizácie majetku, tak pre obec ako pre ZŠ s MŠ Lisková. Hlavný kontrolór odpovedal,
že vnútorné predpisy boli spracované, o čom informoval na minulom zasadnutí. Predpisy
neschvaľuje zastupiteľstvo, podpísal ich starosta. Súpis pozemkov urobila p. Mihulcová
v spolupráci s pracovníkmi obce. Pozemky sú už ohodnotené. Niektoré sú už i zaevidované.
Teraz by mal starosta menovať komisiu, aby sumu, ktorou boli pozemky ohodnotené, komisia
potvrdila, aby sa pozemky mohli zaradiť do majetku.
Bod č. 5 - VZN č. 4/2009 o určení výšky príspevku na úhradu nákladov v škole a
v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Lisková
P. Tomková uviedla, že všetky návrhy boli bol vyvesené na úradnej tabuli, na webovej
stránke obce a dostali ich i všetci poslanci. Taktiež boli prejednané na FLP komisii. Návrh bol
spracovaný v zmysle vyhlášky ministerstva školstva o Finančných pásmach pre školské
stravovanie.
P. Murina – predseda FLP komisie uviedol, že návrh prejednal s vedúcou školskej jedálne p.
Viharovou, ktorá s návrhom súhlasila, uviedla, že sumy sú v 1. pásme to znamená, že sú to
najnižšie možné príspevky na stravu.
Starosta dal o návrhu VZN hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
VZN bolo schválené.
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Bod č. 6 - VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
v materskej škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec
Lisková
Starosta vyzval p. Tomkovú, aby vysvetlila náležitosti potrebné k VZN. P. Tomková uviedla,
že podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec má prijať VZN o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a v školských zariadeniach. Na základe
doporučenia predsedu FLP komisie spracovala príslušné VZN s tým, že v ňom boli
prepočítané náklady na 1 dieťa v príslušnom školskom zariadení podľa skutočnosti roku
2007, 2008, podľa návrhu rozpočtu na rok 2010, ktorý predložil riaditeľ školy a podľa
koeficientu určeného nariadením vlády č 668/2004. Po prepočítaní koeficientov a počtu detí
sú obci pridelené prostriedky z dane z príjmu fyzických osôb. Tento návrh VZN bol
predložený finančnej aj školskej komisii. Komisie neodporučili VZN prijať s odôvodnením, že
v obci nie sú školské zariadenia iba obecné, takže VZN nie je potrebné. P. Tomková ďalej
uviedla, že sa informovala u pracovníkov ministerstva o povinnosti zaviesť toto VZN.
Odpoveď bola, že obec, ktorá má akékoľvek školské zariadenie, v zmysle zákona má
uvedené VZN prijať o čom informovala aj predsedu FLP komisie. Z tohto dôvodu p.
Tomková VZN doručila každému poslancovi a zverejnila ho v zmysle zákona s tým, že vo
VZN ostala jedna suma a to výpočet podľa určeného koeficientu (t.j. približne skutočnosť,
koľko dostaneme na školské zariadenia od štátu). Vzhľadom k tomu, že skutočné náklady sú
omnoho vyššie, do VZN zapracovala vetu, že obec môže poskytnúť finančné prostriedky aj
nad rámec dotácie schválenej v tomto VZN. Doporučuje, aby bolo VZN schválené, ale je to
na rozhodnutí poslancov. V určenej lehote k VZN neboli dané žiadne pripomienky. P. Šrobár
sa spýtal, že čo urobíme v prípade, že dostaneme menej finančných prostriedkov
z podielových daní, ako je určené vo VZN. Mala by byť možnosť, aby sa mohlo dať aj menej.
P. Tomková uviedla, že menej ako je uvedené vo VZN, obec už nemôže dať.
Hlavný kontrolór uviedol, že sa zúčastnil na stretnutí hlavných kontrolórov, kde odporučili,
aby sa príslušné VZN prijalo. Vysvetlil prepočet dotácie a uviedol, že náklady obce na
školské zariadenia sú približne o 1/3 väčšie ako dostane obec. Takže, ak chceme chod
jednotlivých zariadení zachovať, musí obec prispievať financiami naviac. Doporučil VZN
schváliť v predloženej podobe.
P. Murina
prečítal porovnanie návrhu VZN a rozpis čerpania finančných prostriedkov na
jedno dieťa v jednotlivých zariadeniach v roku 2007 a 2008.

Materská škola

Výpočet v € podľa

Náklady na 1 dieťa a 1 rok
Deti do 3 rokov
Deti od 3 rokov

určeného
koeficientu
/nariadenie
vlády 668/2004/
Bežné výdavky
2220
1020

Skutočnosť
roku 2007

1374,45

Skutočnosť
roku 2008

1456,65

Výpočet v € podľa
žiak školského
klubu:
Náklady na 1
dieťa a 1 rok

určeného koeficientu Skutočnosť
/nariadenie vlády
roku 2007
668/2004/
Bežné výdavky
234

Školská jedáleň

Skutočnosť
roku 2008

351,60

343,-

Výpočet v € podľa
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Náklady na 1
dieťa a 1 rok

určeného koeficientu Skutočno
/nariadenie vlády
sť roku
668/2004/
2007
Bežné výdavky

Skutočnosť
roku 2008

Dieťa v MŠ

156

291,12

297,60

Žiak ZŠ

78

145,56

148,80

Potvrdil, že pokiaľ by sme dali menej ako je vo VZN, chod zariadení by bol nereálny.
Viac pripomienok nebolo.
Starosta dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
VZN bolo schválené.
Bod č. 7 - VZN č. 6/2009 o dani z nehnuteľnosti
P. Tomková uviedla, že vo VZN na rok 2010 bola zmenená oproti roku 2009 len sadzba
dane za ostatné stavby, ktorá bola v roku 2009 1,00 € a teraz bola vyrovnaná so sadzbou za
priemyselné stavby t.j. bola zvýšená na 1,1 €. Je to z dôvodu rôzneho výkladu pri
zaraďovaní stavieb. Zvýšenie je zo zákona možné a vyhneme sa nedorozumeniam.
VZN bolo predložené FLP komisii.
Hlavný kontrolór uviedol, že na FLP komisii vysvetlil dôvody zmeny návrhu a komisia
doporučila VZN schváliť.
Starosta dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
VZN bolo schválené.
Bod č. 8 - Rozpočet Obce Lisková
A/ Čerpanie rozpočtu za ¾ roka 2009
B/ Informácia o priebehu a financovaní stavby: Nadstavba ZŠ s prístavbou,
zateplením a výmenou okien, ZŠ Lisková
C/ Zmena rozpočtu na rok 2009 – 2. rozpočtové opatrenie
D/ Programový rozpočet na rok 2010
E/ Viacročný programový rozpočet na roky 2011-2012
F/ Stanovisko hlavného kontrolóra k bodu D a E
B/ Informácia o priebehu a financovaní stavby: Nadstavba ZŠ prístavbou,
zateplením a výmenou okien, ZŠ Lisková
Starosta uviedol, že rekonštrukcia školy pokračuje dobrým tempom, bol spracovaný
zisťovací protokol k. 30. 11. o vykonaných stavebných prácach, ktorý podpísal stavebný
dozor, dodávateľská firma a za obec starosta obce. Na základe protokolu bude vystavená
faktúra a bude potrebné uhradiť prvú splátku.
Hlavný kontrolór uviedol, že na FLP komisii Ing. Rastislav Horvát, ktorý má na starosti
manažment projektu, vysvetlil dve možnosti úhrady jednotlivých splátok. Jeden spôsob je
preplatením faktúry a následne sa požiada ministerstvo o refundáciu, druhý spôsob je, že sa
bude robiť formou predfinancovania – teda, že faktúra sa pošle na ministerstvo
a dodávateľovi sa uhradí až po refundácii. Celkove sa má v prvej splátke uhradiť za
zrealizované stavebné práce firme Stabil a.s. Žilina 351 882, 05 € s DPH a za výkon
činnosti stavebného dozoru firme BH-S, s.r.o. Žilina 1785,-€ s DPH.
Na finančnej komisii sa dohodlo, že s ohľadom na veľmi dobrý priebeh stavebných prác a aj
preto aby sa práce nespomalili z dôvodu, že dodávateľ nebude mať už finančné prostriedky
na zabezpečenie prác, prvá splátka sa preplatí, druhá splátka pôjde formou
predfinancovania a tretia záverečná splátka, v ktorej budú už i faktúry za zariadenie, pôjde
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znova úhradou. Hlavný kontrolór požiadal, aby poslanci schválili uznesením použitie
rezervného fondu na úhradu uvedených faktúr. Faktúry budú uhradené až po schválení
zastupiteľstvom.
P. Šrobár uviedol, že chceme aby škola bola hotová skôr ako je dohodnutých 15 mesiacov.
Postup prác je omnoho rýchlejší ako je stanovené v harmonograme, takže čím skôr sa
stavba dokončí, tým skôr sa môže v škole začať vyučovať v normálnom režime. Pochválil
dodávateľa, postup prác i kvalitu.
P. Murina sa spýtal, či sa vyskytli nejaké dodatky. Ak sa budú robiť nejaké väčšie práce
naviac, budú sa hradiť z nášho rozpočtu, pretože pri takejto stavbe sa vždy ešte niečo
vyskytne. Je však potrebné, aby dodatok na práce naviac bol schválený obecným
zastupiteľstvom dopredu.
P. Šrobár uviedol, že sa vyskytol problém, ktorý zapríčinil projektant, takže finančné náklady
bude znášať projektant.
Hlavný kontrolór uviedol, že čiastka za práce naviac sa nemôže dať do zisťovacieho
protokolu a ani do faktúry, ktorá pôjde ministerstvo. Práce naviac sa musia odsúhlasiť
zastupiteľstvom a preplatiť samostatnou faktúrou.
P. Kulich – riaditeľ školy uviedol, že v špeciálnej učebni na fyziku a chémiu sú
naprojektované stoly, ku ktorým bolo potrebné robiť siete – voda, kanalizácia, elektrina. Do
projektu na rekonštrukciu školy však neboli zahrnuté. Takže tieto práce v hodnote 1250,- €
a siete do počítačovej učebne, alarmy, školský rozhlas v hodnote asi 1000,-€ hradil
z rozpočtu školy. Informoval sa, či mu ich obec nejakým spôsobom vráti a čo v prípade, že už
v rozpočte školy nebudú financie.
Predseda FLP komisie p. Murina uviedol, že podľa jeho názoru, menšie sumy by mala
vykryť škola. Obec uhradí práce za vyššie sumy a ak už škola nebude mať financie.
P. riaditeľ však musí dopredu dať na obec žiadosť.
Starosta prečítal návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje z dôvodu
zabezpečenia plynulosti pokračovania rekonštrukcie školy, ako aj jednoduchšej
administratívy na základe doporučenia FLPK použitie rezervného fondu na úhradu 1 splátky
na investičnú akciu: „Nadstavba ZŠ s prístavbou, zateplením a výmenou okien“
a)za zrealizované stavebné práce firme Stabil a.s. Žilina vo výške: 351 882, 05 € s DPH
b)za výkon činnosti stavebného dozoru firme BH-S, s.r.o. Žilina vo výške 1785,-€ s DPH.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Uznesenie bolo schválené.
A/ Čerpanie rozpočtu za ¾ roka 2009
C/ Zmena rozpočtu na rok 2009 – 2. rozpočtové opatrenie
Starosta požiadal p. Bartekovú, aby prítomných oboznámila s čerpaním rozpočtu za ¾ roka
2009. P. Barteková uviedla, že každý dostal tabuľku s výdavkovou aj príjmovou časťou
čerpania rozpočtu za ¾ roka 2009. Je predpoklad, že príjmová časť sa do konca roka
naplní. Uviedla, že zároveň predloží i návrhy na úpravu rozpočtu v príjmovej časti. Obec
dostala v novembri na účet nedaňový príjem vo výške 112 921,- €, čo je správny poplatok za
výrub drevín, ktorý nám poskytla Národná diaľničná spoločnosť. Sú to účelové financie, ktoré
sa môžu použiť len na zlepšenie životného prostredia. Bude ich treba zapracovať do
rozpočtu v rámci druhého rozpočtového opatrenia. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 2 obdržali všetci poslanci. P. Barteková prečítala a vysvetlila jednotlivé položky,
pri ktorých je navrhnutá úprava. Rozpočet po úprave by bol vyrovnaný vo výške 1 302 670,-€
v príjmovej aj výdavkovej časti.
Hlavný kontrolór hovoril, že daň z nehnuteľnosti nezaplatil obecný urbariát, ktorý dal nové
daňové priznanie 12.11. 2009 s priloženým znaleckým posudkom na lesy a trávnaté porasty.
Plochy uvádzané v znaleckom posudku sú úplne iné, ako si v daňovom priznaní v minulých
rokoch uviedli pracovníci urbariátu. V posudku sú ohodnotené aj jednotlivé parcely
hospodárskeho lesa. Obec môže hodnoty uvedené v znaleckom posudku použiť až v roku
2010. Pre rok 2009 musí postupovať podľa platného VZN. Môže sa upraviť plocha, na
základe podnetu obecného urbariátu. Hlavný kontrolór konzultoval stav vlastníctva lesov aj
so znalcom. Je to však veľmi zložité, lebo listy vlastníctva, daňové priznanie a znalecký
posudok sú rozdielne. S cenou sa tento rok už nedá nič robiť, lebo VZN je záväzné. Hlavný
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kontrolór uviedol, že by chcel, aby sa záležitosti urbariátu dali do poriadku. Spýtal sa p.
Šrobára, kto môže za urbariát vystupovať.
Ďalej hlavný kontrolór uviedol, že príjmy z Národnej ďialničnej spoločnosti sú viazané príjmy,
môžu sa využiť na zlepšenie životného prostredia. Teraz sa využijú na vybudovanie
obecného kompostoviska, ostatné sa prevedú do ďalšieho roka ako účelové prostriedky.
P. Murina sa spýtal starostu s kým jednal ohľadom nájmu na kompostovisko či so starým
alebo novým vedením. Starosta odpovedal, že má ústnu dohodu s pôvodnými zástupcami
urbariátu.
P. Šrobár uviedol, že výbor urbariátu je pôvodný. Nový výbor nebol zvolený, lebo valné
zhromaždenie nebolo uznášaniaschopné. Podrobne vysvetlil problémy ohľadom obecného
urbariátu, kde je veľmi ťažká situácia.
P. Lesák uviedol, že p. Horárik – predseda urbariátu mu odovzdal list pre obecné
zastupiteľstvo, v ktorom sa uvádza, že im bola vyrubená daň i za plochy, ktoré sa
nachádzajú v katastri Turíka a v Teplej. Žiadali obecné zastupiteľstvo, aby im znížilo daň.
Starosta uviedol, že dnes bol doručený list aj jemu. Pracovníčky spracovali odpoveď.
P. Tomková uviedla, že obecný urbariát dal v roku 2005 daňové priznanie, ktoré predložil
a podpísal p. Jozef Horárik – predseda urbariátu. Obec niekoľkokrát opakovane žiadala
o predloženie znaleckého posudku na stanovenie hodnoty lesných pozemkov, čo však
neurobili. V zmysle zákona sme vo VZN určili sadzbu za lesné pozemky, ktorá bola približne
taká, ako bola stanovená v okolitých obciach. Keďže urbariát nepredložil znalecký posudok,
vyrubila sa daň podľa tejto sadzby. Pracovníčky musia vypočítať daň za plochu, ktorú si
prizná daňovník. Ak si priznali viac, ako je skutočnosť, môžu požiadať o vrátenie dane
v zmysle zákona o dani z nehnuteľnosti a zákona o správe daní a poplatkov. Obecné
zastupiteľstvo daň z nehnuteľnosti nemôže odpustiť. Tieto skutočnosti boli p. Horárikovi
osobne vysvetlené.
Hlavný kontrolór uviedol, že o liste počul len teraz, ale potvrdil, že pracovníčky nemohli
vedieť, že urbariát si priznal plochy naviac. Ďalej uviedol, že obecné zastupiteľstvo môže
odpustiť aj daň, pokiaľ sa využijú na jej vymáhanie všetky zákonné nástroje a preukáže sa,
že je nevymožiteľná.
P. Murina uviedol, že treba dať odpoveď, aby urbariát urobil právne kroky na vrátenie dane a
postupoval v zmysle zákona.
P. Lesák podporil jeho názor a doporučil, aby bol pozvaný p. Horárik na obecný úrad
a spracovala sa aj zmluva o nájme pod kompostovisko, keďže on môže zmluvy za urbariát
podpisovať. Nájom sa potom môže čiastočne kompenzovať s daňou.
P. Barteková uviedla, že na základe doporučenia FLP komisie podrobne spracovala výdavky
v programe : Správa, údržba, evidencia majetku, poistné,
Podpora kultúrnych podujatí
a nájom a Stavebný úrad .
Rozpis čerpanie programov v roku 2009 v €:
Správa, údržba, evidencia majetku, poistné
Oprava hodín METEO pred KD
Zviazanie zbierky zákonov
Služby - regulácia túlavých psov
- laminovanie , rámovanie máp - smer.úz.plány
Spolu:

1 398,71
199,76
500
220,21
2 318,68

Podpora kultúrnych podujatí a nájom
Kanc.potreby pri výzdobe a príprave podujatí
Kroje- materiál a šitie
Nájom Cirkevná škola - za organizácie
Akcie- ozvučenie- hudba
Deň matiek
Pochovávanie basy
Posedenie záhradkárov / nájom KD-fašiang
Posedenie dôchodcov - /nájom KD fašiang
Podujatie Muriena
Úcta k starším - poďakovanie pri príležitosti život. Jubilea
Divadlo fa, preprava a KD nájom

58,51
279,35
1 659,54
148
205,46
343,44
83,3
71,4
52
339,47
228,46
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Kult.cirk.poduj - Kaplnka poďakovanie za prácu a pomoc
Súťaž o najkrajšiu záhradku v Liskovej

179,34
99,32

Rozpis čerpanie programu: 4.3 Stavebný úrad
Poštovné
Kolkové známky na LV, zmluvy stav.činnosť
Kanc.potreby- obaly, papier, toner
Zmluva- spol.stav.úrad- na 1 obyv. 72 Sk
Kopírovacie služby
Spolu:

587,00
632,00
147
5 074,00
24,00
6 464,00

P. Barteková uviedla, že z položky miestny rozhlas sa nečerpalo, lebo sa využívali náhradné
diely, ktoré boli zakúpené v minulých rokoch. Tieto zásoby sú už vyčerpané.
Starosta vysvetlil, že v rámci Spoločného stavebného úradu v Lúčkach má naša obec najviac
stavebných konaní a najzložitejšie prípady – robili sa stavebné konania pre SCP, T-mobile,
malú vodnú elektráreň, križovatku, práce ohľadom smerného územného plánu, výkup
pozemkov a mnohé ďalšie. Keby sme boli v Spoločnom stavebnom úrade v Ružomberku,
pre obec by to bolo drahšie a ešte by museli ľudia dochádzať do Ružomberka.
Starosta vysvetlil aj čerpanie z položky Medzinárodná spolupráca. Uviedol, že rozpočet
v roku 2009 bol znížený o 50 % oproti roku 2008. Je podpísaná spolupráca s českými
Kravařami a poľskými Woznikami. Keď sú zástupcovia obce pozvaní na nejakú akciu,
nemôžu ísť s prázdnymi rukami. Niekoľkokrát sme boli navštíviť družobné mestá, vždy treba
priniesť nejakú pozornosť. V septembri boli na návšteve pracovníci a zástupcovia mesta
z Kravař. Na stretnutie s nimi boli pozvaní aj poslanci a pracovníci obce. Obec financovala
potraviny na guláš a nejaké občerstvenie. Taktiež bol zaplatený nocľah pre vodiča, ktorý
priviezol sochu p. Márie do kaplnky z Wožnik.
P. Timko uviedol, že zdôvodnenie čerpania finančných prostriedkov z položky Medzinárodná
spolupráca bolo veľmi všeobecné. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva 16.12.2008 žiadal,
aby obecný úrad rozpracoval formu spolupráce, zatiaľ neboli predložené žiadne výstupy.
Spýtal sa starostu, čo obci konkrétne priniesla táto družobná spolupráca. Podľa jeho názoru
sa financie dajú využiť i užitočnejšie.
Starosta uviedol, že pri stretnutiach sa odovzdávajú skúsenosti zo svojej práce, pri získavaní
eurodotácií, sú to zaujímavé stretnutia. Môže to potvrdiť i hlavný kontrolór , zástupca starostu
i poslanec p. Roštek, ktorí sa stretnutí zúčastnili. Taktiež v minulých rokoch boli na návšteve
družobných miest i pracovníci z obce.
P. Roštek porozprával o návšteve v Kravařoch. Vyzval poslancov, aby sa aj oni zúčastnili na
takejto návšteve, aby vedeli oceniť prínos.
P. Kulich riaditeľ ZŠ uviedol, že podľa jeho názoru je to veľmi dobrá propagácia obce.
Vynaložených 40 tis. Sk na tento cieľ je veľmi nízka suma pri takej veľkej obci ako je
Lisková. Uviedol, že aj školu navštívili pracovníci škôl z Kravař, naši učitelia tam nešli, lebo
nie sú na to financie.
P. Timko navrhol, aby pri prekročení určitej položky bola poslancom alebo členom FLP
komisie odovzdaná písomná informácia o podrobnom čerpaní.
Hlavný kontrolór uviedol, že z dôvodu rekonštrukcie školy sa dve triedy učia v budove
Katolíckej školy. Obec na základe zmluvy platí nájom za časť budovy, kde sa stretávajú
spoločenské organizácie a kde sú dielne. Teraz sa na vyučovanie využíva i ďalšia
miestnosť na prízemí. Na FLP komisii sa prejednával návrh na úhradu nájmu a nákladov za
energiu na túto miestnosť nad rámec zmluvy vo výške 830,- €. Komisia tento návrh
doporučila schváliť.
Starosta dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Uznesenie bolo schválené.
K úprave rozpočtu hlavný kontrolór uviedol, že my spracujeme rozpočet čo najpresnejšie a aj
predkladáme poslancom podrobný rozpočet. Niektoré dediny a mestá predkladajú veľmi
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strohé rozpočty. Dobré spracovanie rozpočtu sa prejavilo aj tým, že robíme len druhú úpravu
rozpočtu, inde robili už i 6 úprav.
P. Roštek uviedol, že kaplnka v cintoríne bola postavená v roku 1880. Pred dvoma rokmi sa
robili na nej určité opravy. Vzhľadom k tomu, že kaplnka podmoká, každá oprava bude
neúčinná, kým sa nepodrežú múry. Doporučil, aby poslanci vyčlenili nejaké finančné
prostriedky na tieto práce, ak chceme kaplnku zachovať. Kaplnku bol pozrieť s pracovníkmi
firmy, ktorá robí podrezávanie. Poslanci doporučili, aby p. Roštek zistil cenu aspoň od troch
firiem i z internetu a na najbližšom zastupiteľstve sa to môže prejednať.
Opakovane diskutovali p. Timko, p. Murina, hlavný kontrolór a p. Barteková.
Starosta dal hlasovať o uznesení, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie
rozpočtu za ¾ roka 2009.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Uznesenie bolo schválené.
Starosta dal hlasovať o schválení zmeny rozpočtu Obce Lisková na rok 2009 druhým
rozpočtovým opatrením podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: Pavol Kubala, Vilma Martonová, Jozef Murina, Jozef Roštek, Mojmír Šrobár,
Proti: 0
Zdržal sa: Oľga Lešková, Miloš Lesák, Jaroslav Timko
Uznesenie bolo schválené
D/ Programový rozpočet na rok 2010
P. Barteková uviedla, že návrh programového rozpočtu na rok 2010 a programového
rozpočtu na rok 2011-2012 bol vyvesený na úradnej tabuli, na webovej stránke obce a dostal
ho každý poslanec. Do tohto návrhu boli zapracované aj pripomienky, ktoré dali komisie.
Predpokladá sa, že v roku 2010 bude nižší príjem z daní z príjmu fyzických osôb, ako v roku
2009. Úroky z vkladov budú taktiež nižšie, ostatné príjmy by mali byť také, ako v roku 2009.
Rozpočet základnej školy – na prenesené kompetencie, sa zapracoval v takej výške, ako
predložil riaditeľ školy Mgr. Peter Kulich, ktorý bol však upozornený, že základnej škole budú
prevedené len finančné prostriedky, ktoré prídu na prenesené kompetencie zo štátu.
Doporučili, aby finančné prostriedky boli použité opatrne. Rozpočet na rok 2010 je
spracovaný ako vyrovnaný.
P. Kulich uviedol, že na školskej komisii sa upravoval rozpočet na originálne kompetencie
v školstve t. j. na materskú školu, školskú jedáleň a školský klub. Komisia niektoré položky
v tovaroch a službách znížila, ale povedalo sa, že mzdy ostanú tak ako sú rozpočtované,
pritom na vyvesenom rozpočte sú mzdy nižšie o 70 tis. Sk.
Hlavný kontrolór vysvetlil, že FLP komisia pri prejednávaní rozpočtu zistila, že mzdy
a odvody boli navýšené o 3%, pritom by mali byť zvýšené o 1 %. Obec dostane z daní
príjmu FO na počet detí omnoho nižšie finančné prostriedky, ako vynakladá na chod
materskej školy, školskej jedálne a školského klubu. Pritom tieto zariadenia majú ešte
vlastné príjmy, ktoré sú ich príjmom naviac oproti rozpočtu. Z dôvodu nižšieho príjmu, obec
musí šetriť, ale šetriť musí i školstvo.
P. Kulich sa informoval, čo robiť ak dôjde k nejakému havarijnému stavu, napr. v tomto roku
sa pokazili 2 chladničky. Mali viac ako 30 rokov a už sa nedali opraviť museli sa kúpiť nové.
Taktiež hnetací stroj má viac ako 30 rokov, je často opravovaný a nutný pri príprave jedál. Ak
by sa pokazil, na nákup nového financie v rozpočte nie sú.
Hlavný kontrolór uviedol, že v takom prípade je potrebné požiadať obec dopredu
o schválenie a následné navýšenie rozpočtu.
P. Timko sa informoval, prečo bola navýšená položka požiarna ochrana o 50. tis. Sk.
Starosta vysvetlil, že obec preberie z Hasičského a záchranného zbor v Ružomberku
požiarnu Aviu, ktorú však bude ešte potrebné dovybaviť. P. Barteková uviedla, že veliteľ
požiarnikov p. Roman Kubala predložil podrobný rozpočet až po zasadnutí FLPK.
P. Tomková mala pripomienku, že v roku 2009 boli uskutočnené preventívne požiarne
kontroly v rodinných domoch aj u podnikateľov. Majú byť ešte následné kontroly tam, kde
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požiarnici zistili nedostatky. Materiály z kontrol sme ešte neprevzali, takže neboli vyplatené
ani odmeny. Ale do rozpočtu na rok 2010 nie sú odmeny zahrnuté.
Hlavný kontrolór uviedol, že svoje stanovisko k rozpočtom predložil každému poslancovi.
Starosta dal hlasovať o schválení Programového rozpočtu Obce Lisková na rok 2010 podľa
predloženého návrhu .
Hlasovanie:
Prítomní : všetci
Za: Pavol Kubala, Oľga Lešková, Vilma Martonová, Jozef Murina, Jozef Roštek, Mojmír
Šrobár,
Proti: 0
Zdržal sa: Miloš Lesák, Jaroslav Timko
Uznesenie bolo schválené
E/ Viacročný programový rozpočet na roky 2011-2012
P. Barteková uviedla, že Viacročný programový rozpočet Obce Lisková na roky 2011-2012
bol spracovaný podľa nám známych údajov. Bol doručený každému poslancovi a bol
zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce. Neboli k nemu žiadne pripomienky.
Starosta dal hlasovať o tom , či poslanci viacročný programový rozpočet na roky 2011-2012
zobrali na vedomie podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Prítomní : všetci
F/ Stanovisko hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu na rok 2010 a k
Viacročnému programovému rozpočtu na roky 2011-2012
Hlavný kontrolór p. Piroh uviedol, že stanovisko spracoval, nemá k rozpočtom pripomienky
Stanovisko bolo doručené poslancom.
Starosta dal hlasovať o tom , či poslanci stanovisko hlavného kontrolóra zobrali na vedomie
podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Prítomní : všetci
Za: všetci
Stanovisko hlavného kontrolóra bolo zobraté na vedomie.
Bod č. 9 - Prerozdelenie dotácií na činnosť organizácií
P. Tomková uviedla, že v zmysle VZN o poskytovaní dotácií doručili žiadosť o dotáciu len
OŠK a ZPCCH. Ostatné organizácie sme vyzvali e-mailom i listom. Ak žiadosť nedoručili, tak
sme ich vyzvali ešte aj telefonicky. Napriek opakovaným upozorneniam niektoré organizácie
nedodržiavajú stanovené termíny. Na základe žiadosti sme spracovali materiál, aké dotácie
boli schválené v roku 2009 a dotácie žiadané na rok 2010. Žiadané dotácie sa zaokrúhlili na
celé €. P. Kubala rozpis dotácií prečítal.
OŠK
11 618,00 €
Domka
1 979,00 €
SZZ
332,00 €
SZPB
150,00 €
JDS
465,00 €
Zväz PCCH
200,00 €
0S ČK
332,00 €
Dobrovoľný požiarny zbor
150,00 €
Starosta dal hlasovať o schválení dotácií pre organizácie na rok 2010 podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie:
Prítomní : všetci
Za: všetci
Bod č. 10 - Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Lisková na I. polrok 2010
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Hlavný kontrolór predložil uvedený plán všetkým poslancom .
P. Timko uviedol, že v pláne chýba bod kontrola sťažností.
Hlavný kontrolór uviedol, že kontrola sťažností sa robí raz do roka a kontrolu chce urobiť až
v druhom polroku 2010.
Starosta dal hlasovať o schválení plánu a poverení hlavného kontrolóra vykonaním
následných finančných kontrol podľa predloženého plánu kontrolnej činnosti v súlade s §
12, ods. 2 zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za : všetci
Plán bol schválený.
Bod č. 11 – Rôzne, diskusia
1) P. Lesák uviedol, že komisia pre mládež mala 2 zasadnutia. 16. novembra 2009 členovia
komisie prekontrolovali všetky hodnotiace správy z uskutočnených projektov v rámci
PPODM, ktoré mali k dispozícii.
Komisia nezistila závažné nedostatky pri dokladovaní projektov.
Ku 16.11.2009 bolo uskutočnených 10 zo 17 podaných projektov v celkovej sume 760,97€
(22924,98 Sk).
Viaceré projekty doteraz uskutočnené neboli. Niektoré sa pravdepodobne už ani
nezrealizujú. Komisia schválila nasledovné uznesenia:
1) Komisia doporučuje OÚ zaslať organizátorom neuskutočnených projektov list,
v ktorom si vyžiada stanovisko a dôvody neuskutočnenia jednotlivých projektov.
2) Komisia doporučuje OÚ zaslať tlačivá (prihláška, správa z podujatia, prezenčná
listina) všetkým organizáciám pôsobiacim v obci spolu s výzvou na podanie projektov
na rok 2010.
3) Komisia doporučuje OÚ upozorniť organizácie podávajúce projekty do PPODM na
reálne plánovanie projektov ( aby plánovali iba také projekty, ktoré sú schopné pokryť
či organizačne či finančne.)
Komisia doporučuje pracovníčke OÚ postupovať pri vyplácaní dotácie na projekty podľa
platného PPODM.
P. Lesák informoval i o zasadnutí komisie, ktorá sa uskutočnila 6.12.2009, kedy členovia
komisie prekontrolovali všetky prihlášky do PPODM pre rok 2010. Boli vznesené námietky
voči trom projektom. Po konzultácii so zodpovednými osobami boli projekty upravené
a všetky aj schválené.
Celkovo bolo podaných a komisiou schválených 15 projektov v celkovej sume :
1677,8 € (50545,40 Sk) a predpokladaný počet účastníkov je 634, ktoré sú uvedené
v tabuľke.
Komisia schválila nasledovné uznesenia:
1) 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.
2) Komisia doporučuje OZ schváliť nové tlačivo, ktoré bude používané pri podávaní
prihlášky v rámci PPODM.
3)Komisia doporučuje zaslať všetkým organizáciám pôsobiacim v obci Lisková nové
tlačivo prihlášky, ktoré bude používané v rámci PPODM.
4)Komisia doporučuje pracovníčke OÚ pri prijatí požiadavky o propagáciu akcie v rámci
PPODM cez obecný rozhlas pridať propagačný oznam aj na web stránku obce Lisková.
5) Komisia doporučuje nevyčerpané finančné prostriedky určené na PPODM na rok 2009
použiť na nákup antuky na tenisový kurt, ktorý je k dispozícii obci na štadióne OŠK.
Komisia tiež doporučuje kúpiť nové minifutbalové bránky do telocvične ZŠ s MŠ Lisková.

Starosta dal hlasovať o schválení nasledovného uznesenia: Obecné zastupiteľstvo
v Liskovej schvaľuje v rámci Programu podpory a ochrany detí a mládeže:

10

A/ na rok 2010 nasledovné projekty:
Č.

názov projektu

podávate termín
ľ
akcie

1.

Zimná
olympiáda
Tvorivé dielne

Domka

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

január

počet poznámka
detí
účasť
.
40

priemerné
doporuč doporučená
náklady na 1 ená
suma SK
účastníka v € suma €
(požadované)
2,00
80
2410,08

Domka

február

25

3,00

Prídedinský
Domka
tábor
Dobrodružná
Domka
výprava
Deň
na Domka
korčuliach
Bodka
za Domka
prázdninami
Turistický výlet Domka

február

200

apríl

40

5 dní * 40 2,00
účastníkov
2,00

máj

30

jún

Športový
deň Domka
mladých
Tvorivé dielne
Domka

75

2259,45

400

12050,40

80

2410,08

2,00

60

1807,56

40

3,00

120

3615,12

september 30

3,00

90

2711,34

október

40

3,00

120

3615,12

november

25

3,00

75

2259,45

10. Majme čistý les JD

apríl - máj 15

viac dní

4,00

60

1807,56

11. Plávaj žabka

júl - august 30

viac dní

5,00

150

4518,90

40

2,50

100

3012,60

45

3,00

135

4067,01

15

4,43

45

1355,67

19

3,49

57

1717,18

2,65

1
647,00
Spolu

49 617,52
Spolu

JD

12. Športové
hry JD
máj
dôchodcov
a
(soboty)
detí
13. Múzeum
SNP ZOSZPB jún
B.B.
14. Stolnotenisový OŠK
marec
turnaj
15. Stolnotenisový OŠK
november
turnaj
Podaných spolu : 15 projektov
predpokladaný počet detí na akciách :
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B/ nové tlačivá
C/ aby sa nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2009 použili na nákup antuky a sietí na
malé bránky.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za : všetci
2) Starosta prečítal žiadosť o dotáciu na ozvučenie Evanjelického zborového domu
v Liskovej vo výške 620,-€. Ozvučovacia súprava by bola prenosná a v prípade potreby by
slúžila i na akcie, ktoré organizuje obec. Poslanci zobrali žiadosť na vedomie s tým, že sa
prerokuje na prvom riadnom zasadnutí OZ vo februári 2010.
3) Starosta prečítal žiadosť p. Moniky Čabákovej o príspevok z dôvodu zlej sociálnej
situácie. Obec môže poskytnúť sociálny príspevok len v zdôvodnených prípadoch, takže p.
Čabáková by musela zdokumentovať všetky svoje príjmy i príjmy svojej blízkej rodiny.
Poslanci odporučili starostovi, aby sa s p. Čabákovou dohodol na vykonaní určitej práce a
za túto prácu jej vyplatil mzdu.
4) Starosta uviedol, že rokoval o možnosti získať dotáciu na vybudovanie viacúčelového
ihriska s umelým povrchom o rozmeroch 40m x 20m. Je potrebné, aby poslanci žiadosť
schválili a finančné prostriedky, ktorými musí obec prispieť, schválili uznesením.
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Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a/ výstavbu viacúčelového ihriska s umelým povrchom, ktoré bude umiestnené v areáli
základnej školy. Pozemok je vo vlastníctve obce.
b/ podanie žiadosti na Úrad vlády Slovenskej republiky, Sekretariát splnomocnenca vlády SR
pre mládež a šport - o dotáciu 40 000,-€ na vybudovanie viacúčelového ihriska s umelým
povrchom
c/ spolufinancovanie viacúčelového ihriska vo výške do 40 000,-€.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za : Pavol Kubala, Oľga Lešková, Miloš Lesák, Vilma Martonová, Jozef Roštek, Mojmír
Šrobár,
Proti: 0
Zdržal sa: Jozef Murina, Jaroslav Timko
Uznesenie schválené.
P. Šrobár, p. Murina a p. Timko diskutovali o situovaní ihriska. Dohodli sa, že po schválení
dotácie sa presne vymedzí, kde v školskom dvoje bude ihrisko umiestnené.
5) P. Tomková uviedla, že za vytvorenie divokej skládky bola p. Kasanickému vyrubená
pokuta vo výške 5000,- Sk. Napriek výzvam a spolupráci s Obecným úradom v Gôtovanoch,
kde má p. Kasanický trvalé bydlisko, sa nám nepodarilo pokutu vymôcť. Pohľadávku sme
odovzdali na vymáhanie exekútorovi, ktorý skonštatoval, že náklady na exekúciu by boli
vyššie ako pohľadávka a doporučil ju odpísať ako nevymožiteľnú. Všetky materiály boli
predložené FLP komisii. Uvedenú skutočnosť potvrdil predseda komisie p. Murina a hlavný
kontrolór.
Starosta dal hlasovať o uznesení, že Obecné zastupiteľstvo v Liskovej súhlasí s odpísaním
pohľadávky Ing. Kasanického z účtovníctva z dôvodu, že náklady obce na vymáhanie
pohľadávky v exekučnom konaní by boli vyššie ako je výška predmet. pohľadávky (5000,Sk).
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za : všetci
6) P. Kubala uviedol, že mu bola doručená sťažnosť od MO SNS na prerozdeľovanie
spoločenských a kultúrnych podujatí v obci. Sťažnosť odovzdal hlavnému kontrolórovi, ktorý
ju prečítal. P. Zigo – zástupca MO SNS - v sťažnosti uvádzal, že dal plán činnosti na rok
2009 o organizovaní tanečných zábav, ale zo štyroch žiadaných termínov na zábavy mu
nebola pridelená ani jedna. Starosta uviedol, že k tejto sťažnosti sa nemôže vyjadriť, lebo
o nej nevedel. Sťažnosť preverí a na ďalšom zasadnutí OZ oboznámi poslancov, aká je
skutočnosť.
P. Tomková uviedla, že organizácie podávali plán činnosti na rok 2009 už v novembri 2008.
Pokiaľ p. Zigo dal plán činnosti v neskoršom termíne, mohlo dôjsť k uvedenej situácii.
P. Timko sa vyjadril, že musia byť presne stanovené podmienky pre všetkých záujemcov o
zorganizovanie zábav v nasledujúcom roku - do kedy sa má nahlásiť takáto požiadavka
napr. keď sa dávajú podklady do nového Plánu kultúrnej činnosti a pod.
Diskutovali: hlavný kontrolór, Kubala, Roštek, Murina, Šrobár, Lesák. Poslanci navrhli, aby
podmienky organizovania kultúrnych a spoločenských akcií pripravila Sociálna a kultúrna
komisia.
Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, že Obecné zastupiteľstvo v Liskovej ukladá
Sociálnej a kultúrnej komisii pripraviť podmienky organizovania kultúrnych a spoločenských
akcií.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za : všetci
7) P. Murina prečítal žiadosť hlavného kontrolóra o zvýšenie pracovného úväzku na 3 hod.
denne. Hlavný kontrolór vysvetlil, že keďže sa jedná o finančnú záležitosť, odovzdal žiadosť
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predsedovi FLP komisie p. Murinovi. Vysvetlil, že úväzok na 2 hodiny je nedostačujúci.
Zákony sa stále menia, treba ich naštudovať, ak chce kontrolnú činnosť v obci vykonávať
zodpovedne. Od marca 2009 si presne evidoval, koľko času venuje príprave a vykonávaniu
kontrolnej činnosti a dve hodiny sú málo. Preto dal žiadosť o zvýšenie pracovného úväzku.
P. Šrobár uviedol, že žiadosť bola prerokovaná na FLP komisii a väčšina členov komisie
doporučila schváliť zvýšený úväzok. Predtým bol úväzok na štyri hodiny, ktorý bol znížený na
2 hod. Sme veľká obec, bolo by potrebné úväzok zvýšiť. Omnoho menšie obce
zamestnávajú kontrolóra na väčšie úväzky.
P. Lesák pochválil prácu hlavného kontrolóra Ferdinanda Piroha, ale pripomenul, že podľa
personálneho auditu by mal byť pracovný čas hlavného kontrolóra 0,25 úväzku, čo on
považuje za dostatočné. Práce, ktoré vykonáva naviac, napr. príprava rozpočtu, môžu byť
odmenené odmenou za štvrťrok.
P. Lesák a p. Timko uviedli, že príprava rozpočtu nie je prácou kontrolóra, pri príprave
rozpočtu má byť i starosta.
Starosta namietal, že síce nebol na zasadnutí komisie, ale na príprave rozpočtu sa
zúčastnil.
Hlavný kontrolór uviedol, že rozpočet spracovala p. Barteková, podklady dali komisie i
pracovníci. Ale on ako kontrolór sa taktiež zúčastnil na tvorbe rozpočtu, pretože
v budúcnosti bude môcť lepšie uskutočňovať kontrolnú činnosť, keďže bude mať podrobné
znalosti, čo všetko rozpočet obsahuje. A takýto postup doporučujú aj zástupcovia Zväzu
kontrolórov SR.
P. Barteková vysvetlila, že všetko je nové – účtovníctvo, zákony, ktorých sa účtovanie týka,
pribudlo veľmi veľa práce.
P. Timko uviedol, že ak sa navyšuje práca, tak treba uvažovať o novej sile.
Starosta dal hlasovať o zvýšení úväzku hlavného kontrolóra na 3 hod. denne.
Hlasovanie:
Prítomní : všetci
Za: Vilma Martonová, Jozef Murina, Jozef Roštek, Mojmír Šrobár,
Proti: 0
Zdržal sa: Pavol Kubala, Oľga Lešková, Miloš Lesák, Jaroslav Timko
Uznesenie nebolo schválené.
P. Murina navrhol 30% mesačnej odmeny pre hlavného kontrolóra, zatiaľ mu v roku 2009
bola vyplatená len jedna odmena.
P. Lesák navrhol, aby mu bola vyplatená odmena 30 % za II., III. a IV. štvrťrok 2009.
Hlasovanie:
Prítomní : všetci
Za: Pavol Kubala, Oľga Lešková, Miloš Lesák, Vilma Martonová, Jozef Murina, Jozef
Roštek, Mojmír Šrobár,
Proti: 0
Zdržal sa: Jaroslav Timko
Uznesenie bolo schválené.
8) P. Roštek navrhol odmenu za II., III. a IV. štvrťrok pre starostu, za práce pri zabezpečení
modernizácie školy, zokruhovania ciest a rekonštrukcie križovatky.
P. Timko uviedol, že niektoré z prác už boli uvedené v návrhu na odmenu za I. štvrťrok 2009,
za niektoré už bola odmena vyplatená. Zabezpečenie prác má starosta v náplni práce.
Odmeny sa starostovi podľa vnútorného predpisu schvaľujú štvrťročne. Takže sa môže
schváliť za III. štvrťrok.
V tajnom hlasovaní bola starostovi schválená odmena za 3. štvrťrok 2009 vo výške 26,25%
zo skutočne vyplatenej mzdy.
P. Roštek navrhol, aby sa schválila aj odmena za 4. štvrťrok 2009, aby bola odmena
vyplatená v roku 2009 a nezaťažila rozpočet na rok 2010.
O odmene za 4. štvrťrok sa nehlasovalo.
9) P. Martonová upozornila, že občania rozkrádajú materiál – piesok, ktorý sa má použiť pri
výstavbe vodovodu a kanalizácie na novej ulici a spýtala sa, kto má na starosti kontrolu.
Starosta odpovedal, že za materiál si zodpovedá firma, stavbyvedúceho na rozkrádanie
upozorní.
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10) P. Murina sa informoval, či p. Fridrichovi Jurgošovi bola vyplatená odmena za kamerové
záznamy, ktoré spracúva. Starosta uviedol, že odmenu mu vždy vyplatí podľa toho, koľko
kaziet odovzdá.
P. Murina navrhol odmenu p. Milošovi Lesákovi – administrátorovi obecnej webovej stránky.
Uviedol, že dostal informáciu, že p. Lesák robí prácu kvalitne. Navrhol mu odmenu vo výške
450,-€ v hrubom za rok 2009. P. Šrobár sa spýtal, koľko na stránke pracuje. P. Lesák
odpovedal, že 4-5 hod. týždenne. Ďalej uviedol, že za takéto práce sa platí 200-300 Sk na
hodinu, takže on svoju práce čiastočne berie ako sponzorstvo pre obec.
Starosta dal hlasovať o odmene 450,- € v hrubom p. Milošovi Lesákovi za administráciu
webovej stránky obce v roku 2009 .
Hlasovanie:
Prítomní : všetci
Za: Pavol Kubala, Oľga Lešková, Vilma Martonová, Jozef Murina, Mojmír Šrobár, Jaroslav
Timko
Proti: 0
Zdržal sa: Miloš Lesák, Jozef Roštek,
Uznesenie bolo schválené.
11) P. Šrobár sa informoval, či pracovníčky, ktoré robia prísediace okresného súdu chodia
na súd v pracovnej dobe. Starosta odpovedal, že vždy keď idú na súd, idú tam v rámci svojej
dovolenky. P. Šrobár navrhol, aby do budúcnosti neboli prísediaci z pracovníkov úradu, ale
napr. dôchodcovia, ktorí majú viac voľného času.
12) P. Timko navrhol, aby starosta predložil na budúce zasadnutie OZ správu o plnení
Programového vyhlásenia na volebné obdobie rokov 2007-2010. Starosta odpovedal, že je
to programové vyhlásenie starostu aj poslancov. On bude skladať účty na konci volebného
obdobia.
P. Timko uviedol, že niektoré veci sa neplnia a požiadal, aby sa hlasovalo o jeho návrhu.
Starosta dal hlasovať o uznesení, aby starosta obce predložil do budúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva Správu o plnení Programového vyhlásenia na volebné obdobie
rokov 2007-2010.
Hlasovanie:
Prítomní : všetci
Za: Miloš Lesák, Jaroslav Timko
Proti: 0
Zdržal sa: Pavol Kubala, Oľga Lešková, Vilma Martonová, Jozef Murina, Mojmír Šrobár
Jozef Roštek,
Uznesenie nebolo schválené.
Viac bodov v rôznom nebolo.
Bod č. 12 – Ukončenie
Starosta poďakoval prítomným za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie ukončil.
V Liskovej, 7. decembra 2009
Zapisovateľka : Jana Tomková

...............................

Overovatelia:

Ing. Jozef Murina

................................

Vilma Martonová

................................
Ján L a u k o
starosta obce
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