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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej, 
ktoré sa uskutočnilo dňa   14.  septembra  2010  o 16.30 hod. 

na Obecnom úrade v Liskovej 
 

 
Prítomní :  podľa prezenčnej listiny 
Starosta obce  - Ján Lauko 
 
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Liskovej 
Prítomní: Stanislav Demko, Pavol Kubala, Vilma Martonová, Ing. Jozef Murina, Jozef Roštek,   
PaedDr. Mojmír Šrobár, Doc. RNDr. Jaroslav Timko  PhD.  
Ospravedlnení: Ing. Miloš Lesák, Oľga Lešková   
 
Hlavný kontrolór -   Ing. Ferdinand Piroh 
 
Zapisovateľka  - Jana Tomková  
 
Hosť: Mgr. Peter Kulich  
 
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia 
Starosta Ján Lauko privítal prítomných  a oboznámil ich s plánovaným programom.  
Program:  

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Kontrola uznesení 
5. Plnenie Rozpočtu obce Lisková za 1. polrok 2010 
6. Úprava rozpočtu obce Lisková na rok 2010 rozpočtovým opatrením č. 2 
7. Rôzne, diskusia 
8. Ukončenie 

 
Starosta dal hlasovať o schválení  programu zasadnutia. 
Hlasovanie:   
Prítomní: všetci 
Za:  všetci 
Starosta taktiež privítal na zasadnutí riaditeľa základnej  školy p. Petra Kulicha. 
 
Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Starosta ako  zapisovateľku určil p. Janu Tomkovú, za overovateľov zápisnice p. Jozefa 
Murinu a  p. Mojmíra Šrobára.  
 
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie 
Starosta navrhol do návrhovej komisie p. Pavla Kubalu a p.  Jozefa Rošteka a dal o tomto 
návrhu hlasovať. 
Hlasovanie:     
Prítomní: všetci  
Za:  všetci 
 
Bod č. 4 – Kontrola uznesení  
Uznesenia  zo zasadnutí OZ zo dňa  15. júna 2010  skontroloval a ich plnenie vyhodnotil  
hlavný kontrolór obce Ferdinand Piroh, ktorý  skonštatoval, že  uznesenia  boli  splnené. 
Uznesením bolo uložené stavebnej komisii, aby prejednala žiadosť p. Saru ohľadom výnimky  
z Urbanistickej štúdie pre výstavbu na novej ulici Vyšné Záhumnie a umožnenie stavby 
rodinného domu na pozemku v jeho vlastníctve .  
Hlavný kontrolór prečítal zápisnicu zo zasadnutia stavebnej komisie. V zápisnici bolo 
uvedené, že podľa urbanistickej štúdie sa stavebný pozemok o šírke 28 m skladá z dvoch 
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parciel. Majiteľom jednej parcely je p. Saro,  majiteľ druhej  parcely pozemok odpredať 
nechce. Šírka pozemku p. Saru je 13 m. Podľa § 6 vyhlášky 532/2002 Z.z. vzdialenosť medzi 
rodinnými domami nesmie byť menšia ako 7 m. V stiesnených podmienkach možno 
vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 m, t.j., že vzdialenosť rodinného domu 
od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m. Ďalšou podmienkou, ktorá 
musí byť splnená je, že v žiadnej z protiľahlých častí stien nesmú byť okná z obytných 
miestností. Ak budú dodržané tieto podmienky, členovia Stavebnej komisie nemajú námietky 
k udeleniu výnimky.  Na zasadnutí boli štyria členovia komisie, Ing. Benčo sa nezúčastnil, ale 
hovorili s ním telefonicky. Starosta doporučil, aby sa poslanci k tejto otázke vyjadrili v bode 
„Rôzne“. Hlavný kontrolór ďalej uviedol, že je už podpísaný príkaz k inventarizácii, ktorá sa 
uskutoční v mesiaci október a november. V škole sa nebude robiť inventarizácia, lebo riaditeľ 
zostáva, inventarizácia  k 30. 11. sa uskutoční len v obci. V škole sa urobí  inventarizácia ako 
vždy k 31.12. 
K uzneseniu č. 357, ktoré sa týka vymáhania nedoplatkov uviedol, že štyrom neplatičom sa 
dali už druhé výzvy a upozornili sme ich, že už nastúpi exekučné konanie. 
Starosta dal hlasovať o tom, že poslanci zobrali kontrolu uznesení na vedomie.  
Hlasovanie:   
Prítomní: všetci 
Za:  všetci 
 
Bod č. 5 – Plnenie Rozpočtu obce Lisková za 1. polrok 2010 
Starosta uviedol, že materiály dostali všetci poslanci domov, prerokovala ich FLPK (finančná 
a legislatívno-právna komisia) a vyzval prítomných, aby sa vyjadrili. 
Predseda FLPK – p. Murina – uviedol, že členovia komisie  plnenie rozpočtu položku po 
položke prejednali, čo im nebolo jasné, p. Barteková vysvetlila – komisia nemala výhrady. 
Poslanci taktiež nemali žiadne pripomienky. 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení:“Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na 
vedomie Správu o plnení rozpočtu obce Lisková za 1. polrok 2010“ a dal o návrhu hlasovať. 
Hlasovanie:     
Prítomní: všetci  
Za:  všetci 
 
Bod č. 6  - Úprava rozpočtu obce Lisková na rok 2010 rozpočtovým opatrením č. 2 
P. Barteková uviedla, že v tomto roku nám bol príjem z výnosu dane z príjmu fyzických osôb 
znížený o 75 447,-€. Z toto dôvodu je potrebné urobiť úpravu rozpočtu, taktiež sa robila 
úprava rozpočtu aj v ďalších položkách, kde bolo potrebné.  Návrh na úpravu rozpočtu  bol 
doručený každému poslancovi a  prejednala ho aj FLPK. 
P.Murina uviedol, že komisia  neodporučila  zvýšiť položku -  Podporná činnosť, správa obce 
o 5700,- €  a taktiež doporučila v nadväznosti na zníženie dane z príjmov FO znížiť čerpanie 
finančných prostriedkov v materskej škole, školskej jedálni a v školskom klube primerane 
k zníženému rozpočtu. Ak by boli nejaké problémy, potom by zasadala komisia, ktorá by 
prejednala každú položku. Komisia súhlasí s presunom prostriedkov v školskom klube, ako 
bolo uvedené v žiadosti.  V júli riaditeľovi bol doručený list od starostu, že vzhľadom 
k veľkému výpadku financií v rozpočte, je potrebné znížiť čerpanie financií na originálne 
kompetencie (ZŠ, MŠ, ŠJ). Aj keď je už dosť neskoro, ale je možnosť ešte šetriť.  Pre 
základnú školu prídu na obec financie samostatne a všetky prostriedky ihneď z obce 
prevedieme na účet školy. 
Komisia taktiež doporučila, aby riaditeľ ZŠ čerpal prostriedky tak, aby mal vždy 10-15 % 
rezervu, lebo finančná situácia je dosť neistá.   
Starosta dal slovo riaditeľovi školy p. Kulichovi. 
 
P. Kulich uviedol, že z rozpočtu sa prevažne čerpajú mzdy, čo sa týka nákupov tak 
v materskej škole sa uskutočňujú len nákupy za účelové finančné prostriedky, ktoré sú 
určené pre predškolákov. Zástupkyne pre materskú školu a školskú jedáleň dostali pokyn, 
aby nečerpali finančné prostriedky, len na najnutnejšie veci. Boli zastavené nákupy okrem 
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miezd a energií (poplatok za internet, nájom na telefón, čistiace prostriedky a pracovné 
pomôcky a pod.), dlažba do školskej jedálne bola zakúpená už v minulom roku, len sa 
ukladala cez prázdniny.   
P. Piroh uviedol, že daň z príjmov FO,  išla o tretinu dole a ešte môže byť do konca roka aj 
nižšia. Preto sa pýta, prečo toto zníženie majú znášať  len obyvatelia obce a školstvo by to 
obišlo, aj keď v tomto roku sa už veľa urobiť nedá. Čerpanie rozpočtu na originálne 
kompetencie malo byť 34 %,  po navýšení  predstavovalo 37,3 %,  teraz je to skoro 46 % . 
Teda skoro polovicu rozpočtu obce ide na materskú školu, školský klub a školskú jedáleň.  
P. Piroh ďalej uviedol, že polročné príjmy boli 152 000 €, ale v druhom polroku boli oveľa 
nižšie. Takže príjmy nevykryjú bežné výdavky. Tento rok je výnimka, že je  možné čerpať 
z kapitálových príjmov na bežné výdavky, čo by sa však malo urobiť len vo výnimočných 
prípadoch.  Na kapitálových príjmoch sú prevedené finančné prostriedky, ktoré sa usporili 
v minulých rokoch a boli určené na výstavbu v obci. Táto výnimka platí len v tomto roku, 
preto musíme urobiť také opatrenia, aby sme sa v budúcom roku nedostali do takých istých 
ťažkostí ako v tomto roku. A návrh rozpočtu  na rok 2011, ktorý predložil riaditeľ školy je zase 
vyšší, čo nebude môcť byť akceptované, lebo sa už nebudú dať použiť financie 
z kapitálových prostriedkov. 
 
P. Šrobár uviedol, že je potrebné získať finančné prostriedky z rôznych projektov. V jeho 
škole každý učiteľ musí za rok   urobiť aspoň jeden projekt. Pracovník školy, ktorý je určený 
ako projektový manažér, môže poradiť aj p. Kulichovi. Úspešnosť projektov na jeho škole je 
skoro 50 % a aj z tohto dôvodu je škola na Kľačne vybavená nadštandartne. Rodičia neplatia 
za účasť detí na akciách nič. Plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik a podobne sú financované 
z projektov.  P. Šrobár ďalej uviedol, že kandiduje na starostu a chce sa zamerať na získanie 
financií z projektov. Už ma pripravený projekt na štadión a aj ďalšie vízie na rozvoj Liskovej. 
Následne sa ospravedlnil a zo zasadnutia zastupiteľstva odišiel. 
 
K úprave rozpočtu diskutovali ďalej p. Kulich, p. Murina a hlavný kontrolór. 
P. Kulich uviedol, že ďalšie znižovanie rozpočtu nie je možné, len v oblasti miezd. Ale v tom 
prípade bude potrebné prepustiť pracovnú silu, čo znamená, že z troch tried doobedu sa 
urobia len dve triedy poobede. Taktiež uviedol, že v materskej škole sa už muselo kúriť, 
pretože bola zima. Je problém aj v budove, lebo dole je 18 a hore 23 stupňov. P. Kubala 
chodí niekoľko krát denne regulovať, ale je to problém . Taktiež zákonom je určené, že 
pedagogickí zamestnanci sa musia vzdelávať, pokiaľ sa vzdelávajú, musia ich zastupovať 
iné učiteľky, ktoré majú nárok na náhradné voľno, prípadne na preplatenie mzdy. Keď si 
učiteľky  zvýšia kvalifikáciu, zvyšujú sa im i mzdy.  Pokiaľ sa tak neurobí – poruší sa zákon. 
P. Timko uviedol, že v iných organizáciách už znížili príplatky ku mzdám, prípadne menej 
učiteľov bude učiť viac žiakov. Ak štát zníži príjmy obci o 30-40 %, musí byť menej prísny aj 
pri kontrolách.  
P. Kulich navrhol, aby sa v Liskovej pri škole zriadilo Centrum voľného času, prichádzalo by 
to do úvahy v ďalšom školskom roku. V súčasnosti je na žiaka pracujúceho v krúžku 800,- Sk 
na školský rok a v centre to vychádza vyše 5000,- Sk. Ale toto je možné len v spolupráci so 
zriaďovateľom, pokiaľ sa nezmení zákon a centrá nezrušia. 
 
Starosta uviedol, že v roku 2009 a 2010 nemohol z pracovných dôvodov  čerpať dovolenku 
a aj teraz sa uskutočňujú práce na rekonštrukcii verejných priestranstiev, takže dovolenku si 
zase nebude môcť čerpať.  Uviedol, že nemá vyčerpaných 60 dní dovolenky. Požiadal 
poslancov, aby  schválili v rozpočtovom opatrení  financie na preplatenie dovolenky. 
P. Timko uviedol, že na FLPK hovorili o preplatení dovolenky. Skonštatovali, že už 
v minulých obdobiach poslanci doporučili, aby si starosta priebežne čerpal dovolenku, že sa 
neschváli preplatenie dovolenky. Doporučil, aby si starosta vyčerpal dovolenku do konca 
volebného obdobia a žiadal, aby sa o jeho návrhu hlasovalo. Starosta uviedol, že odchádza 
z funkcie a  má automaticky nárok na preplatenie dovolenky a žiadal aby mu ju schválili 
aspoň v rozsahu 30 dní. 
Starosta dal o preplatení  dovolenky v rozsahu 30 dní hlasovať 
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Hlasovanie:  
Prítomní : Stanislav Demko, Pavol Kubala, Vilma Martonová, Jozef Murina, Jozef Roštek,  
Jaroslav Timko   
Za: 0 
Proti: 0 
Zdržal sa: všetci 
Preplatenie dovolenky starostovi obce Jánovi Laukovi nebolo schválené.  
 
 
Starosta dal  hlasovať  o úprave rozpočtu obce Lisková na rok 2010 rozpočtovým opatrením 
č. 2  podľa predloženého návrhu  s vypustením položky podporná činnosť správa  obce 
v sume  5700,-€ a o túto položku by sa upravila položka v kapitálových výdavkoch – 
výstavba komunikácií a inžinierskych sietí – Vyšné Záhumnie.  
Hlasovanie:  
Prítomní : Stanislav Demko, Pavol Kubala, Vilma Martonová, Jozef Murina, Jozef Roštek,  
Jaroslav Timko   
Za: Stanislav Demko, Pavol Kubala, Vilma Martonová, Jozef Murina, Jaroslav Timko   
Proti: 0 
Zdržal sa: Jozef Roštek,   
Úprava rozpočtu bola schválená. 
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1. zníženie a zvýšenie   príjmov na podpoložke bežného 
rozpočtu:   
               Bežné príjmy      € 
a/  Daňové príjmy   1   
  Výnos dane z príjmov FO     -75 447 
  Daň za užívanie ver. priestranstva     -133 
b/ Nedaňové príjmy   2   
  Príjem z prenájmu budov     2 897 
  Opatrovateľská služba      -664 
  Cintorínske poplatky     1 000 
  Dobropisy     1 010 
  Verejná súťaž- poplatok     400 
c/ Dotácie- transfery   3   
  Na aktívnu politiku práce a soc.práca      2 882 
  Na rozvoj životného prostredia     100 
  Na stavebný  úrad     -15 
  Na register obyvateľov     2 
  Na matričnú činnosť     81 
  Na cestné hospodárstvo     8 
  Na voľby do NR SR,REF,KOMUNÁLNE     5 700 
d/ ZŠ     vlastné príjmy MŠ,ŠJ, ŠKD     16 222 
  Celkové zníženie   bežných  príjmov:     -45 957 
2. Zvýšenie  a zníženie výdavkov na    podpoložke  bežného   rozpočtu 
  Bežné výdavky   podpoložka 

 Program:     630   
3.5 Voľby do NRSR, Referendum, Komunálne voľby     5 700 

 Program:         
10.3 Verejnoprospešné - aktivačné práce   630 4 512 
10.4 Bytovky     630 165 

Program:         
11.1 Opatrovateľská služba   640 5 000 
11 6 Sociálne  služby obce § 80 zák.448/08 Z.z.    630 -5 000 

Program:         
 Program: 8 VZDELÁVANIE  ZŠ s  MŠ,ŠJ, ŠKD vlastné príjmy školy   16 222 
  Spolu zvýšenie bežných výdavkov:     26 599 
4.Zvýšenie a  zníženie  výdavkov na    podpoložke  kapitálového   rozpočtu 
  Kapitálové výdavky        
         
 Program:         

5.2 Požiarna ochrana   716 -3 427 
5.3 Verejné osvetlenie, projekt VO-KV   716 3 427 

Program:         

7.3 
Revitalizácia verejných 
priestranstiev   717 7 200 

7.2 
Výstavba komunikácie a inž.sietí- Vyšné 
Záhumnie   717 -63 156 

 Program:         
10.4 Bytovky     717 -16 600 

          

  
Spolu zvýšenie kapitálových 
výdavkov:     -72 556 
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Bod č. 7 – Rôzne, diskusia 
A)  P. Timko sa informoval, ako je s bytovkami, či sa budeme uchádzať o dotáciu na 
výstavbu bytov. 
Starosta uviedol, že výstavbu bytoviek by už ponechal na rozhodnutie novému 
zastupiteľstvu. 
P. Timko žiadal, aby sa pracovalo na žiadosti  na výstavbu bytov, lebo nové zastupiteľstvo to 
už nemusí stihnúť.  
P. Tomková uviedla, že oslovila Ing. Arch. Supuku z dôvodu, aby dopracoval v projekte 
osadenie madiel, čo nám bolo z Ministerstva výstavby SR vytknuté. Taktiež čakáme na novú 
smernicu, ktorá má upraviť veľkosť sociálnych bytov. Smernica zatiaľ nebola schválená, 
pokiaľ bude schválená a nebudú výnimky pre žiadateľov, ktorým v minulosti neboli žiadosti 
schválené, je dohodnuté s Ing. Arch. Supukom, že stavebné projekty upraví.  Uviedla, že túto 
záležitosť sleduje, je stále v kontakte s p. Tlamkom a bude poslancov  informovať, pokiaľ sa 
dozvie niečo nové.  
 
P. Kulich požiadal o slovo, ktoré mu starosta udelil. Uviedol, že 99 % obyvateľov s ktorými sa 
rozprával a taktiež Rada školy, v ktorej sú aj poslanci, má negatívny názor na výstavbu 
bytoviek v školskom areály, ktorý by mal slúžiť pre žiakov. On má určitý návrh, ako by sa dal 
areál školy zužitkovať pre potreby školy. Uviedol, že podľa jeho názoru by bolo treba urobiť 
o tomto kroku nejakú verejnú diskusiu, referendum. Bytovky by sa mohli stavať v inej časti 
obce. 
 
P. Timko odpovedal, že je veľmi potrebné riešiť bývanie mladých rodín. Pretože ak mladé 
rodiny odídu z obce, ani škola nebude mať žiakov.  V súčasnosti máme pozemok vo 
vlastníctve obce, ktorý je vhodný na výstavbu bytoviek len pri škole.  
 
B) P. Timko sa informoval, čo je s výstavbou inžinierskych sietí na novej ulici Vyšné 
Záhumnie. Starosta uviedol, že už pred rokom sme splnili podmienky elektrikárov a zaplatili 
sme päť elektrických prípojok. Keď starosta urgoval projekt, tak uviedli, že na ňom pracujú.  
Projekt na plyn robí Ing. Hošala a starosta žiadal, aby mu projekt odovzdal do konca 
volebného obdobia. Ing. Hošala mu to sľúbil. Kanalizácia a vodovod je už skolaudovaný.  
 
C) P. Timko uviedol, že v zápisnici z minulého zastupiteľstva sa hovorí o prípade p.Malá a p. 
Mrva. Tam však došlo k posunu a teraz je to spor medzi p. Mrvom a obcou.  P. Martonová 
sa informovala ako sa vyjadril Stavebný úrad v Likavke. Starosta odpovedal, že p. Lauková 
mala dodať dôkaz, že dala podnet na súd. Dôkaz zatiaľ nedodala. P Malá mala upraviť 
dokumentáciu podľa inštrukcií Ing. Benču – zatiaľ upravenú dokumentáciu obci taktiež  
nedodala. Spor s p. Mrvom zatiaľ nie je ukončený – Stavebný úrad v Likavke sa zatiaľ 
nevyjadril. 
Diskutoval p. Murina, p. Martonová, starosta, p. Timko a hlavný kontrolór ohľadom vykúpenia 
alebo vyvlastnenia pozemku pod cestou, na ktorej má p. Mrva osadený plot. 
Starosta uviedol, že táto záležitosť môže trvať ešte roky a že stanovisko z Likavky vyžiada. 
 
D) P. Timko uviedol, že už v minulosti poslanci hovorili o označení ulíc, podľa zákona by sme 
mali mať označené ulice a ulice dodnes označené nie sú a ani sa názvy ulíc nepoužívajú. 
P. Tomková, že v našej obci boli oficiálne schválené ulice v roku 2001, názvy boli 
prerokovaná na verejnom zhromaždení občanov a schválené Názvoslovnou komisiou pri 
okresnom úrade a schválené aj Obecným zastupiteľstvom v Liskovej. O tejto skutočnosti boli 
informovaní všetci pracovníci obecného úradu a tiež občania v našej obci. Boli zakúpené 
informačné tabule. Časť z nich bola osadená, ale výtržníci ich strhli.  
 
E) P. Timko sa informoval, ako je to so dodatkom smerného územného plánu. Starosta 
uviedol, že s Ing. Burianom je v stálom kontakte a sľúbil mu, že SÚP bude do konca mesiaca 
hotový.  
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F) Odmeny za II. a III.   štvrťrok 2010: 
      1) P. Kubala písomne predložil rozpis prác za ktoré by sa starostovi mali vyplatiť odmeny. 
Rozpis prác“ 
-zvládnutie povodňovej situácie v obci – máj 2010 
- ukončenie rekonštrukcie kaplnky na cintoríne 
- ukončenie a skolaudovanie projektu – nadstavba a prestavba budovy ZŠ 
- IBV – kanalizácia, vodovod – ukončené 
- začiatok realizácie projektu – Revitalizácia verejných priestranstiev 
 
Poslanci schválili v tajnom hlasovaní odmenu starostovi obce  40% zo skutočne vyplatenej  
základnej mzdy 

2)  Starosta dal hlasovať o odmene  zástupcovi starostu  v plnej výške (67,-€ za mesiac) 
Hlasovanie:  
Prítomní : Stanislav Demko, Pavol Kubala, Vilma Martonová, Jozef Murina,  Jozef Roštek , 
Jaroslav Timko   
Za: všetci 
Proti:0 
Zdržal sa: 0  

 
      3) Starosta navrhol odmenu   hlavnému kontrolórovi obce Ing. Ferdinandovi Pirohovi vo 
výške 30 % z mesačného platu a dal o návrhu hlasovať. 
   Hlasovanie:  
Prítomní : Stanislav Demko, Pavol Kubala, Vilma Martonová, Jozef Murina, Jozef Roštek ,  
Jaroslav Timko   
Za: Stanislav Demko, Pavol Kubala, Vilma Martonová, Jozef Murina, Jozef Roštek 
Proti:0 
Zdržal sa: Jaroslav Timko 
 
     4) Starosta uviedol, že p. Roštek  robil počas celého volebného obdobia rôzne práce pre 
obec. Navrhol mu odmenu vo výške 330,-€ v čistom. 
 Hlasovanie:  
Prítomní : Stanislav Demko, Pavol Kubala, Vilma Martonová, Jozef Murina, Jozef Roštek,   
Jaroslav Timko   
Za: všetci 
Proti:0 
Zdržal sa:Jozef Roštek 
     
      5) P. Timko uviedol , že niektorí ľudia urobia prácu, ktorá prinesie veľký finančný prínos, 
ale iní ľudia zase urobia inú činnosť, ktoré neprinesú finančný prínos, ale sú veľmi dôležité 
pre obec. Preto aj hlasoval proti odmene p. Šrobárovi, lebo nikdy nemôžeme byť úplne 
spravodliví.  Za projekt základnej školy, kde sa získala dotácia vo výške 22 miliónov Sk, bola 
vyplatená odmena p. Šrobárovi vo výške 30 tis. Sk. Teraz obec získala dotáciu na 
revitalizáciu vo výške do  30 miliónov Sk, takže by sa mala vyplatiť odmena vo výške 40 tis. 
Sk. Starosta odpovedal, že veľký podiel na tomto projekte má p. Tomková. Taktiež 
poďakoval Ing. Rastislavovi Horvátovi,  s ktorým sme spolupracovali na projekte a ocenil 
jeho veľký prínos. P. Horvát je štatutárnym zástupcom firmy HR Consulting, ktorá robila 
manažment projektu a finančne sme sa vysporiadali s firmou. 
 
P. Timko skonštatoval, že podľa odmeňovacieho poriadku môžeme vyplatiť odmenu aj osobe 
podieľajúce sa na zabezpečení  samosprávy za vykonanie mimoriadnych úloh a  spýtal sa, či 
patrí medzi takéto osoby aj p. Tomková. Starosta odpovedal kladne, p. Timko požiadal, aby 
na ďalšom zasadnutí predložil starosta návrh na odmenu pre p. Tomkovú,  prípadne pre 
ďalšie osoby, ak sa na projekte podieľali.  
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P. Kulich navrhol, aby sa vyplatila odmena aj školníkovi Milanovi Kubalovi, ktorý pri 
rekonštrukcii školy vynaložil veľmi veľké úsilie  a urobil veľa práce nad rámec svojich 
pracovných povinností – zváral, otváral školu a pod.   
Poslanci odporučili, aby  odmenu pre p. Kubalu riešil vo vlastnej kompetencii a z rozpočtu 
školy. 
 
P. Tomková poďakovala za morálne ocenenie úsilia a práce, ktoré vynaložila pri spracovaní 
projektu. 
P. Martonová navrhla, aby sa urobilo posedenie, kde by boli ocenení občania, ktorí sa 
zaslúžili o rozvoj obce. 
Diskutoval i p Roštek, Murina, Kubala. 
 
G) P. Martonová sa spýtala, či sa nebudú čistiť potoky. Taktiež požiadala, aby sa znížila 
rýchlosť na ceste, pretože po vybudovaní chodníkov sú cesty veľmi úzke. 
Starosta uviedol, že  potoky nie sú majetkom obce a preto obec nemôže do nich investovať. 
Keďže ich vlastníkom je Povodie  Váhu, žiadali sme, aby potoky vyčistili. Časť potokov už 
vyčistili, časť ešte vyčistia v dohľadnom čase. Pre tento rok zástupcovia Povodia Váhu 
sľúbili, že ďalšiu časť potoka zrekonštruujú. Pre povodne však financie museli dať na 
protipovodňové práce a tento rok už na rekonštrukciu financie nie sú. 
Čo sa týka obmedzenia rýchlosti na miestnych komunikáciách, kde sa vybudovali chodníky, 
všade je obytná zóna, kde je obmedzená rýchlosť na 20 km/hod. 

 
H) P. Demko sa spýtal starostu, čo bude s použiteľnými rúrami, s dlažbou, ktoré sa menia 
v rámci projektu revitalizácie  a  dajú  sa ešte využiť. Starosta uviedol, že chodník sa podľa 
projektu robí len po obchod p. Adamčiaka, materiál sa použije na pokračovanie chodníka. 
 
I)Starosta prečítal žiadosť p. Adamčiaka. P. Adamčiak má nehnuteľnosť v spoločnom dvore, 
kadiaľ je prístup k jeho nehnuteľnosti.. ¼  z tejto parcely o výmere 700 m2 vlastní obec. 
 P. Adamčiak žiada o kúpu tejto časti od obce. Starosta doporučil odpredaj, pretože obec 
pozemok nevyužíva. P. Murina požiadal, aby starosta prečítal všetkých podielnikov.  
P. Murina konštatoval, že nemôžeme pri podielovom vlastníctve opomenúť žiadneho 
spoluvlastníka. P. Roštek uviedol, že zákon hovorí, že sa musí ponúknuť všetkým 
podielnikom. Býva tam p. Štrbinová, ktorá súhlasí. 
Hlavný kontrolór uviedol, že pokiaľ by podľa zákona boli spracované nové zásady 
hospodárenia s majetkom obce, oznam o predaji by sa mal zverejniť verejnou vyhláškou 
a doporučil, aby sa oznam o predaji zverejnil. 
O odpredaji sa nehlasovalo. 
P. Tomková odpovedala, že zásady sú spracované, ale bolo jej doporučené, aby ich už 
schválilo nové zastupiteľstvo, taktiež spracováva aj dodatok k Odmeňovaciemu poriadku 
poslancov. 
P. Timko upozornil, že v zmysle dodatku organizačného poriadku treba upraviť do 30.9.2010 
aj Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva aj v časti zverejňovania uznesení a zápisníc 
zo zastupiteľstva. Taktiež uviedol, že je čas začať pripravovať rozpočet obce na rok 2011, 
aby ho  schválili ešte teraz poslanci. Poslanci v novom volebnom období si ho môžu potom 
upraviť. 
P. Tomková navrhla,  aby sa upravilo všeobecne záväzné nariadenie o daniach 
a poplatkoch, kde by sa zaokrúhlili sadzby. Taktiež by sa dala na jednu úroveň sadzba dane 
z nehnuteľnosti na  všetky podnikateľské stavby.  
Diskutovala p. Martonová, p. Barteková, p. Kubala, hlavný kontrolór aj starosta obce. 
Starosta dal hlasovať o uznesení: „OZ ukladá pracovníkom OÚ pripraviť podklady pre 
spracovanie rozpočtu obce na rok 2011. Podklady predložiť fin. – leg. Komisii. 
T: Do 20. 10. 2010“ 
Hlasovanie:  
Prítomní : Stanislav Demko, Pavol Kubala, Vilma Martonová, Jozef Murina,  Jozef Roštek , 
Jaroslav Timko   
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Za: všetci 
Proti:0 
Zdržal sa: 0  
 
J) P. Tomková uviedla, že na minulom zasadnutí zastupiteľstva sa prerokovávala zmluva 
s p. Petrom Jurášom o užívaní parcely, ktorá je vo vlastníctve obce. Na parcele chce p. 
Petráš  osadiť  konštrukciu o rozmere 10mx3m a vytvoriť reklamnú plochu. Poslanci 
s určitými bodmi zmluvy nesúhlasili, preto ich žiadali pozmeniť.  P. Jurášovi sme zaslali list 
s pripomienkami. P. Juráš predložil novú zmluvu, v ktorej pripomienky zapracoval. Nájom  
navrhol  200,-€ s DPH za rok. Zmluva bola predložená na prerokovanie aj FLPK.  
 
P. Murina uviedol, že komisia zmluvu prerokovala, ale doporučila, aby rozhodli poslanci. 
Starosta uviedol, že obec s p. Jurášom spolupracuje, je nám vždy k dispozícii a pozemok 
obec nevyužíva a takto bude z neho aspoň nejaký príjem. Doporučil, aby poslanci zmluvu 
schválili. Ak nebude nové zastupiteľstvo súhlasiť, upravili sme v zmluve výpovednú lehotu na 
tri mesiaca, takže sa môže zmluva kedykoľvek vypovedať. Pozemok nevyužívame a takto je 
aspoň nejaký príjem. 
P. Timko uviedol, že na internete zisťoval, aké sú nájmy inde a sú oveľa vyššie. 
P. Roštek odpovedal, že spolupracujeme s p. PJurášom, ktorý robil aj hodiny na kostolnej 
veži a doporučil zmluvu schváliť. 
Starosta dal hlasovať o uznesení: „Obecné zastupiteľstvo v Liskovej : 
A)  Schvaľuje  Zmluvu o užívaní parcely na výstavbu konštrukcie pre p. Juráša Petra ml. – 
Autoplachty, Liptovské Sliače. 
B) Doporučuje starostovi obce zmluvu podpísať“ 
Hlasovanie:  
Prítomní : Stanislav Demko, Pavol Kubala, Vilma Martonová, Jozef Murina, Jozef Roštek,  
Jaroslav Timko   
Za: Stanislav Demko, Pavol Kubala, Vilma Martonová, Jozef Murina, Jozef Roštek,   
Proti: Jaroslav Timko   
Zdržal sa: 0  
 
K)  P. Murina uviedol, že podľa zmluvy o nájme obecného pozemku s OFF ROAD MOTO 
KLUB CHOČ , na ktorom je umiestnená motokrosová dráha 
, je potrebné schváliť  nájomné na r . 2011. Komisia doporučila ponechať taký istý prenájom 
ako bol v uplynulých rokoch.  
P. Murina sa spýtal  starostu, či boli od občanov nejaké oficiálne sťažnosti alebo pripomienky 
na  motokros. Starosta uviedol, že oficiálne sťažnosti neboli. 
Ďalšie návrhy neboli.  
Starosta dal hlasovať o nájomnom na rok 2011 vo výške 33,19 €. 
Hlasovanie:  
Prítomní : Stanislav Demko, Pavol Kubala, Vilma Martonová, Jozef Murina,  Jozef Roštek , 
Jaroslav Timko   
Za: všetci 
Proti:0 
Zdržal sa: 0  

 
L) P. Murina doporučil, aby sa v evidencii majetku Obce Lisková upravila hodnota ihriska, 
ktoré bolo skrátené z dôvodu výstavby viacúčelového ihriska, bežecký ovál aj doskočište je 
zničené. A nové ihrisko dať do majetku v plnej výške. 
P. Roštek uviedol, že ihrisko sa ešte upraví a dráhy sa dobudujú.  
P. Martonová sa spýtala, že prečo je multifunkčné ihrisko upravené len ako futbalové ihrisko. 
Hlavný kontrolór uviedol, že projekty boli poslancom predložené, vtedy bolo treba 
pripomienkovať. Nedoporučil osádzať iné zariadenia napr. na volejbal, lebo životnosť ihriska 
sa s tým skracuje, lebo sa naruší povrch. 
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M) P.Kulich uviedol, že ihriská v školskom areáli využívajú najmä obyvatelia 
v popoludňajších hodinách. Škola nemá financie na strážnika, upratovanie a elektrickú 
energiu. Bolo by treba urobiť aj oplotenie. 
P. Roštek uviedol, že školský areál využívajú aj občania, ktorí nie sú z Liskovej.  
 
P. Murina uviedol, že pri výstavbe chodníka na hornom konci sa nedali obrubníky aj z druhej 
strany, čo poslanci aj pripomienkovali. Teraz sa  na 4-5 miestach dvíha chodník. Treba zistiť, 
či je ešte v záruke a žiadať dodávateľa o nápravu a ak už v záruke nie je, opraviť ho 
z financií vo výške približne 160 tis. Sk, ktoré neboli dodávateľovi  vyplatené. Treba to 
opraviť ešte pred zimou, lebo na jar už môže byť neskoro. Ing. Lukač, ktorý robil stavebný 
dozor pri výstavbe chodníka, nech stav chodníka prehodnotí. 
 
P. Timko sa informoval, kto platil dlažbu pred obchodom p. Adamčiaka. Starosta uviedol, že 
my sme zaplatili len dlažbu, ktorá bola uvedená v projekte. Ostatné úpravy ku vchodom si 
hradili občania. 
 
P. Tomková vyzvala poslancov, aby dali pripomienky na zmenu cestovného poriadku 
autobusovej dopravy, pretože do 17. 9. 2010 treba dať SAD návrhy. Už pred mesiacom sme 
zverejnili výzvy, aby občania dávali pripomienky. 
P. Kubala uviedol, že nie je nádej, aby sa dali nové spoje, iba ak by boli nejaké časové 
posuny.  
Prítomní nemali žiadne pripomienky. 
 
 
P. Timko navrhol, aby sa hlasovalo o uznesení, že  OZ doporučuje vyčerpať starostovi obce 
dovolenku. 
Hlasovanie:  
Prítomní, Pavol Kubala, Vilma Martonová, Jozef Murina,  Jaroslav Timko   
Za: všetci 
Proti:0 
Zdržal sa: : Stanislav Demko,   Jozef Roštek , 

 
 

P. Kulich sa poďakoval za konštruktívnu spoluprácu.  
 
Viac bodov v rôznom nebolo. 
 
 
Bod č. 8 – Ukončenie 
Starosta poďakoval prítomným za účasť na zastupiteľstve a  zasadnutie ukončil.   
 
V Liskovej,  14. septembra    2010 
 
 
Zapisovateľka :  Jana Tomková                  ............................... 
 
Overovatelia:     Ing. Jozef Murina              ................................ 
 
                           PaedDr. Mojmír Šrobár    ................................ 
 

                                                                                                           Ján  L a u k o 
                                                                                                                     starosta obce  
 
 


