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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej, 
ktoré sa uskutočnilo dňa   17.  januára  2011  o 16.00 hod. 

na Obecnom úrade v Liskovej 
 

 

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

Mrva,  Mgr. Miroslav Ondrejka,  Jozef Roštek,  Peter Šrobár,  Peter Štrbina,  
                   Mgr. Jaroslav Timko  
 
Hlavný kontrolór -   Ing. Ferdinand Piroh 
 

Zapisovateľka  - Jana Tomková  
Hostia: Jarmila Barteková – účtovníčka obce 
 

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia 
Starosta 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. Sľub poslanca Mgr. Miroslava Ondrejku 
6. Oboznámenie s Rozpočtom obce Lisková na rok 2011 
7. Programové vyhlásenie na volebné obdobie 2011-2014  
8. Voľba predsedu Školskej komisie,  členov komisií a člena do rady školy 
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  Lisková   na I. polrok 2011 
10. Plán podujatí na rok 2011 
11. Prerozdelenie dotácií na činnosť organizácií v roku 2011 
12.  Rôzne, diskusia 
13.  Ukončenie 

  

Starosta dal hlasovať o schválení  programu zasadnutia. 
Hlasovanie :   
Prítomní: Veronika Daňová, Peter Chovan, Miloš Lesák, Jozef Mrva, 
               Jozef Roštek,  Peter Štrbina,  Jaroslav Timko 
Za:  všetci 
 
Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Starosta ako  zapisovateľku určil p. Janku Tomkovú, za overovateľov zápisnice p. Veroniku 
Daňovú a p. Petra Chovana . 
 

Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie 
Starosta navrhol do návrhovej komisie za predsedu  p. Miloša Lesáka a za člena p. Jaroslava 
Timku.  a dal o tomto návrhu hlasovať. 
Hlasovanie:     
Prítomní: Veronika Daňová, Peter Chovan, Miloš Lesák, Jozef Mrva, 
               Jozef Roštek,  Peter Šrobár,  Peter Štrbina,  Jaroslav Timko 
Za:  všetci 
 

Bod č. 4 – Kontrola uznesení  
Uznesenia  zo zasadnutí OZ zo dňa  14. 12. a 25. 11. 2010  skontroloval a ich plnenie 
vyhodnotil  hlavný kontrolór obce Ferdinand Piroh, ktorý  skonštatoval, ţe  uznesenia  boli  
splnené. Dodatok č. 1 k ÚPN obce Lisková i VZN nadobudli právoplatnosť. Uviedol, ţe 
v zápisnici bolo uvedené, ţe starosta vymenoval za zástupcu starostu p. Miloša Lesáka, ale 
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v uznesení to nebolo prijaté.  Doporučil, aby bolo uznesenie doplnené na dnešnom rokovaní 
o tento bod.  
Starosta dal hlasovať o tom, ţe poslanci zobrali kontrolu uznesení na vedomie. 
Hlasovanie :   
Prítomní: Veronika Daňová, Peter Chovan, Ing. Miloš Lesák, Jozef Mrva, 
               Jozef Roštek,  Peter Šrobár,  Peter Štrbina,  Jaroslav Timko 
Za:  všetci 
 
Bod č. 5 – Sľub poslanca p. Miroslava Ondrejku 
Vzhľadom k tomu, ţe sa na ustanovujúcom zasadnutí nového obecného zastupiteľstva p. 
Miroslav Ondrejka nemohol zúčastniť, musel zloţiť sľub poslanca, ktorý  prečítal  starosta. 
P. Ondrejka  ho na znak súhlasu podpísal, starosta mu poblahoţelal a odovzdal osvedčenie 
o zvolení za poslanca. Starosta ho oboznámil, ţe od zloţenia sľubu uţ hlasuje o všetkých 
ďalších uzneseniach. P. Ondrejka taktieţ podpísal  prehlásenie o zachovávaní mlčanlivosti a dal 
písomný súhlas na zverejnenie  osobných informácií počas členstva v obecnom zastupiteľstve 
a komisiách. 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie, v ktorom skonštatovalo, ţe zvolený poslanec 
obecného zastupiteľstva Mgr. Miroslav Ondrejka zloţil zákonom predpísaný sľub poslanca 
obecného zastupiteľstva. 
 
Bod č. 6 - Oboznámenie s Rozpočtom obce Lisková na rok 2011 
Starosta uviedol, ţe jeden z najdôleţitejších materiálov v obci je rozpočet obce a poslanci by 
mali byť o ňom podrobne oboznámení, preto tento bod zaradil do programu zastupiteľstva. 
Zdôraznil, ţe od finančných moţností obce sa bude odvíjať aj programové vyhlásenie. 
P. Jarmila Barteková – účtovníčka obce – podrobne oboznámila poslancov s rozpočtom, ktorý 
bol schválený na rok 2011 ešte bývalými poslancami v novembri 2010. Oboznámila ich so 
štruktúrou, tvorbou, príjmovou i výdajovou časťou rozpočtu,  aké sú vlastné a cudzie príjmy, 
vysvetlila aký je beţný a kapitálový rozpočet, čo sú prenesené a originálne kompetencie.  
Taktieţ uviedla, ţe rezervný fond sa môţe pouţiť len na kapitálové výdavky. Uviedla, ţe 
rozpočet je moţné v priebehu roka upravovať rozpočtovým opatrením. Úpravu rozpočtu môţe 
robiť starosta a poslanci. 
Na otázky a pripomienky poslancov odpovedali starosta, hlavný kontrolór i p. Barteková. 
 
Bod č. 7 – Programové vyhlásenie na volebné obdobie 2011-2014  
Starosta informoval, ţe na začiatku kaţdého nového volebného obdobia sa pripravuje 
programové vyhlásenie. Z tohto dôvodu pripravil návrh programového vyhlásenia, ktorého 
základom bol volebný program, s ktorým sa uchádzal o post starostu. Ale oslovili ho aj niektoré 
nápady  ostatných kandidátov, ktoré doplnil do programového vyhlásenia. Návrh programového 
vyhlásenia prevzal kaţdý poslanec. Programové vyhlásenie treba prerokovať  v komisiách a 
kaţdá komisia ho môţe pripomienkovať a doplniť . Taktieţ v návrhu na doplnenie je potrebné 
uviesť, aký finančný objem bude navrhovaná  akcia vyţadovať.  Návrhy predsedovia komisií 
doručia na obecný úrad, pracovníčka ich zapracuje do programového vyhlásenia a doručí 
poslancom aj s pozvánkou na zasadnutie OZ dňa 28. 2. 2011, na ktorom  by sa uţ  mohlo aj 
schváliť. 
Na ďalšom zasadnutí by sa určil časový rámec jednotlivých akcií, finančné krytie a podľa toho 
by sa musela urobiť aj úprava rozpočtu na rok 2011. 
P. Ondrejka  navrhol, aby sa v kultúrno-spoločenskej oblasti doplnila akcia Deň otcov a Deň 
učiteľov. 
Starosta odpovedal, ţe rozsah a spôsob organizácie akcií sa dohodne aţ na ďalšom zasadnutí. 
Diskutovali tieţ hlavný kontrolór, p. Miloš Lesák, p. Peter Štrbina, ktorí podporili návrh 
programového vyhlásenia, ale  doporučili, aby sa o ňom na dnešnom zasadnutí nediskutovalo. 
Nech sa  podrobne prerokuje v komisiách a aţ následne na obecnom zastupiteľstve. Hlavný 
kontrolór uviedol, ţe treba spracovať aj rozpočet na ďalšie dva roky, preto treba určiť kedy – 
v ktorom roku sa uskutočnia jednotlivé akcie a koľko budú stáť. Najdôleţitejšie je to pri 
investičných akciách. 
Starosta uviedol, ţe do ďalšieho zasadnutia OZ preverí rozpracovanosť jednotlivých 
investičných akcií, aké projekty sú spracované, či sú vydané stavebné povolenia, aby sa 
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následne určil postup realizácie. Ďalej skonštatoval, ţe na IBV Vyšné Záhumnie je urobený 
vodovod, kanalizácia, časť elektrifikácie, je potrebné urobiť plyn, na ktorý je uţ urobený projekt. 
Navrhol, aby poslanci odsúhlasili uţ na tomto zasadnutí, ţe na  stavbe IBV sa bude 
pokračovať, aby mohol robiť  ďalšie kroky. Sú tam uţ postavené dva domy, na jar ľudia budú 
chcieť ísť do poľa, preto je potrebné upraviť cestu aspoň makadamom. Najskôr však musíme  
urobiť všetky práce v zemi a aţ potom cestu, aby náklady boli čo najniţšie. Hovoril tieţ 
o revitalizácii verejných priestranstiev, ktoré sa budovali z prostriedkov Európskej únie. Bola 
ukončená kolaudácia, takţe pôjde urobiť zápis do katastra a navýši sa aj majetok obce.  Pri 
výstavbe chodníka na Tatranskej ulici sa vymenili rúry  - 800 mm za väčšie – 1000 mm, ale len 
po dom p. Plávkovej. Doporučil stavebnej komisii, aby sa zaoberali aj týmto problémom, pretoţe 
je nelogické a stratil sa význam akcie, ak časť rúr je menšia. Bude treba aj ostatné rúry vymeniť 
za väčšie. Pri revitalizácii sa robil chodník od pošty smerom ku obchodu Jednota. Občania uţ 
mali urobené spevnené prístupy od brán ku starému chodníku, ktorý sa im pri prácach zničil. 
Niektorí si ho  uţ svojpomocne opravili, niektorí ţiadajú,  aby im ho urobila obec na svoje 
náklady. Doteraz boli také zásady, ţe ak sa robil chodník – ten bol na náklady obce a prístup ku 
chodníkom od domu si zabezpečili občania. Poslanci budú musieť zaujať stanovisko ako 
budeme postupovať ďalej, lebo náklady by boli dosť veľké a nie voči kaţdému občanovi rovnako 
spravodlivé.  
Starosta oboznámil poslancov, ţe ešte 25. novembra 2010 bol schválený Doplnok č. 1 
Územného plánu obce Lisková,  ktorý treba do troch mesiacov zaslať na ministerstvo, čo 
v najbliţšej dobe i urobí, aby bol do budúcnosti právoplatný. 
Starosta uviedol, ţe je spracovaná projektová dokumentácia na chodník od p.  
Adamčiaka po rodinný dom p. Pudiša, je však potrebné riešiť ešte nejaké majetkové súvislosti. 
Ing. Benčo - pracovník stavebného úradu potvrdil, ţe stavebné povolenie by sa malo  dať 
vybaviť do pol roka a potom by sa uţ mohol stavať. 
P. Lesák doporučil, aby sa na prácach na IBV Vyšné Záhumnie pokračovalo. Starosta uviedol, 
ţe pôjde na plynárne zistiť, aké podmienky musíme splniť, aby nám plynové potrubie urobili. Aj 
ostatní poslanci boli za to, aby sa v prácach pokračovalo 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: “Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  doporučuje 
starostovi pokračovať v projekte IBV Vyšné Záhumnie. (elektrina a plyn).“ 
Hlasovanie :   
Prítomní: všetci 
Za:  všetci 
 
Zástupca starostu uviedol, ţe komisie sa môţu vyjadriť ku všetkým bodom volebného programu, 
ale mali by pripomienkovať najmä oblasť,  na ktorú je komisia zriadená. Na ďalšom zasadnutí sa 
potom môţe prejsť celý volebný program bod po bode a schváliť ho. K financovaniu akcií 
uviedol, ţe financovanie menších akcií  sa môţu určiť v komisii , ale veľké akcie by mala 
prerokovať a predloţiť návrh na ich financovanie  finančná komisia. 
Diskutovali  všetci prítomní. 
Starosta dal hlasovať o uznesení, ţe Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  ukladá predsedom 
jednotlivých komisií prejednať v komisiách Programové vyhlásenie na volebné obdobie rokov 
2011-2014 a pripomienky odovzdať do 20. 2. 2011 pracovníčke obecného úradu p. Tomkovej. 
Hlasovanie :   
Prítomní: všetci 
Za:  všetci 
 
P. Roštek navrhol, aby sa sledovalo dianie ohľadom predaja kultúrneho domu. Skonštatoval 
však, ţe i keby nám druţstvo dalo kultúrny dom za 1 €, následná rekonštrukcia a údrţba by bola 
veľmi nákladná a je otázne, či by ju obec finančne zvládla. 
 Zástupca starostu oboznámil nových poslancov, čo v minulosti robili poslanci, aby sa získal 
kultúrny dom, ktorý je dominantou obce a veľmi chátra,  do vlastníctva obce. Uviedol, ţe 
prebehlo rokovanie so zástupcami poľnohospodárskeho druţstva. Druţstvo dalo urobiť znalecký 
posudok, ktorý bol na 11 miliónov Sk. 
Starosta doplnil, ţe poslanci poverili stavebnú komisiu, aby oslovili odborníkov a predloţili 
predbeţný odhad, koľko by stála rekonštrukcia. Tento odhad bol, ţe rekonštrukcia by stála okolo 
20 miliónov Sk. Po dôkladnom zváţení  obec navrhla, ţe  odkúpi kultúrny dom za 6 miliónov Sk, 
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vypracuje podnikateľský plán na vyuţitie kultúrneho domu a pokúsi sa získať zdroje na 
rekonštrukciu z Eurofondov.  Druţstvo s navrhnutou sumou nesúhlasilo a predaj sa 
neuskutočnil.  Ak by sme teraz kultúru odkúpili, moţnosti získania dotácií sú uţ omnoho niţšie a 
len z vlastných zdrojov  obec rekonštrukciu nezvládne.   
Diskutoval starosta, p. Šrobár, p. Ondrejka, p. Tomková, Štrbina. 
P. Šrobár navrhol, aby starosta oslovil zástupcov firmy Stabil, aby urobili  predpokladaný    
odhad na rekonštrukciu  kultúrneho domu. 
 
Bod č. 8 -  Voľba predsedu Školskej komisie,  členov komisií a člena do rady školy 
Voľba predsedu komisie: 
Starosta uviedol, ţe uţ na minulom zasadnutí navrhol za predsedu Školskej komisie p. 
Miroslava Ondrejku, voči čomu poslanci nemali námietky. 
Dal hlasovať o uznesení: „Obecné zastupiteľstvo v Liskovej volí  za predsedu  Školskej komisie 
Mgr. Miroslava Ondrejku.“ 
Hlasovanie :   
Prítomní: všetci 
Za:  všetci 
 
Voľba členov komisií: 
Predseda  finančnej a legislatívno-právnej komisie p. Lesák predloţil návrh na členov svojich 
komisií. 
Starosta a hlavný kontrolór uviedli, ţe v  minulosti - okrem minulého volebného obdobia -  vo 
všetkých  komisiách boli aj pracovníci obecného úradu,  čo sa aj osvedčilo.  Pracovníčka vedela 
poradiť, okamţite vyhľadať potrebné materiály, urobila zápis. Predišlo sa nedorozumeniam, ku 
ktorým prichádzalo v minulom volebnom období. Doporučil, aby aspoň v nosných komisiách boli 
zamestnanci obecného úradu. Ak uzná predseda komisie za vhodné, môţe prizvať na 
zasadnutie komisie ktoréhokoľvek zamestnanca obce. 
 
Všetci predsedovia komisií predloţili návrhy na členov svojej komisie.  K návrhu p. Ondrejku, 
aby v školskej komisii bol riaditeľ školy starosta uviedol, ţe by to neodporučil, lebo školská 
komisia je komisia, ktorá zastupuje zriaďovateľa. P. riaditeľa a iných pracovníkov školstva si 
môţe pozvať na ktorékoľvek zasadnutie komisie. P. Ondrejka uviedol, ţe povaţuje za potrebné, 
aby v školskej komisii bol aj riaditeľ školy. Iné pripomienky neboli. 
Následne znova predsedovia predloţili návrhy na členov komisií  a starosta dal o jednotlivých 
návrhoch hlasovať. 
 
P.  Lesák predloţil návrh na členov Finančnej a legislatívno-právnej komisie: Ing. Róbert Kollár, 
Ing. Júlia Sarová, Mgr.Jaroslav Timko, Ing. Radoslav Kuriš, za obecný úrad účtovníčku 
p. Jarmila Barteková. 
Hlasovanie :   
Prítomní: všetci 
Za:  všetci 
 
Návrh p. Ondrejku na členov Školskej komisie: Mgr. Andrea Jurgošová, Mgr. Peter Kulich, 
Janka Tomková – pracovníčka OÚ, ktorá má na starosti školstvo. 
Hlasovanie :   
Prítomní: všetci 
Za:  všetci 
P. Ondrejka uviedol, ţe do školskej komisie chce doplniť ešte jedného člena. Návrh predloţí na 
ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
 
Návrh p. Chovana na členov Stavebnej komisie: Peter Šrobár, Mgr. Miroslav Ondrejka, Pavol 
Karník, Pavol Chovan, Eva Štrbinová – pracovníčka OÚ, ktorá má na starosti stavebnú činnosť. 
Hlasovanie :   
Prítomní: všetci 
Za:  všetci 
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Návrh p. Timku na členov Komisie pre mládeţ: Ing. Jozef Mrva ml., Ing. Michal Mišík, Marian 
Ţúbor,  Rastislav Záhumenský. 
Hlasovanie :   
Prítomní: všetci 
Za:  všetci 
 
Návrh p. Šrobára  na členov Komisie pre verejné obstarávanie: starosta -  Ing. Jozef Murina,  
Peter Chovan, Ing. Rastislav Horvát, Ing. Peter  Janky.  
Hlasovanie :   
Prítomní: všetci 
Za:  všetci 
 
Návrh p. Daňovej na členov Sociálnej komisie: Ing. Dagmar Švecová, Elena Demková, 
Mgr. Lukáš Daňo,  Mária Macíková – pracovníčka OÚ, ktorá má na starosti sociálnu oblasť. 
Hlasovanie :   
Prítomní: všetci 
Za:  všetci 
 
Návrh p. Rošteka na  členov Komisie pre kultúru a šport: Mgr. Barteková Ivana, Mgr. Šulíková 
Miroslava, Vilma Martonová, Ing. Jozef Mrva ml., Emil Šeffer, Edita Forgáčová – pracovníčka 
OÚ, ktorá má na starosti kultúrnu činnosť a spoluprácu s organizáciami. 
Hlasovanie :   
Prítomní: všetci 
Za:  všetci 
P. Roštek predloţil v zmysle Rokovacieho poriadku komisií písomný súhlas všetkých 
navrhovaných členov s členstvom v komisii.  
 
Návrh p. Timku na členov Komisie mediálnej: Ing. Miloš Lesák, Mgr. Peter Valihora, Štefan 
Timko, Edita Forgáčová – pracovníčka OÚ. 
Hlasovanie :   
Prítomní: všetci 
Za:  všetci 
P. Timko predloţil v zmysle Rokovacieho poriadku komisií písomný súhlas navrhovaných členov 
do Komisie pre mládeţ a do Komisie mediálnej.  
 
Starosta pripomenul, ţe komisia je uznášaniaschopná  len vtedy, ak je prítomná nadpolovičná 
väčšina členov. Ak bude na zasadnutí komisie počet členov menej ako 50%, stanovisko komisie 
sa nebude brať do úvahy a vec sa prerokuje na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Podrobnosti 
o rokovaniach komisií   sú uvedené v Rokovacom poriadku komisií, ktorý dostali všetci poslanci. 
Taktieţ, ak nebude komisia uznášaniaschopná, nemôţu byť ani vyplatené odmeny.  
Hlavný kontrolór doporučil, aby si poslanci aj členovia komisií preštudovali i štatút obce.  
 
Voľba člena do rady školy: 
Starosta uviedol, ţe  na minulom zasadnutí bol návrh, aby do rady školy bol zvolený p. Miroslav 
Ondrejka, ktorý s nomináciou súhlasí. Iné návrhy neboli. 
Starosta dal hlasovať o uznesení: “Obecné zastupiteľstvo volí  do Rady školy nového člena  
Mgr. Miroslava Ondrejku.“ 
Hlasovanie: 
Prítomní: všetci 
Za : všetci 
V rade školy sú  3 poslanci – Miroslav Ondrejka, Miloš Lesák, Jozef Roštek. 
 
Poverenie zástupcu starostu 
Starosta na minulom zasadnutí OZ informoval poslancov, ţe vykonávaním funkcie zástupcu 
starostu poveril  p. Miloša Lesáka. Na základe pripomienky hlavného kontrolóra, aby to bolo 
zachytené nielen v zápisnici, ale aj v uznesení, dal hlasovať o nasledovnom uznesení:“ Obecné 
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zastupiteľstvo berie   na vedomie informáciu  starostu obce, ţe vykonávaním funkcie zástupcu 
starostu poveril poslanca obecného zastupiteľstva Ing. Miloša Lesáka. 
Hlasovanie: 
Prítomní: všetci 
Za : všetci 
 
Bod č. 9 - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  Lisková   na I. polrok 2011 
Plán bol vyvesený na úradnej tabuli, zverejnený na internete a doručený spolu s pozvánkou 
kaţdému poslancovi. Starosta dal slovo kontrolórovi. 
Kontrolór vysvetlil, čo všetko spadá pod výkon kontroly. Patrí sem kontrola procesu 
inventarizácie majetku obce, správnosti účtovných operácií, pokladne, vypracovanie záverečnej 
správy o kontrolnej činnosti za rok 2010. Vypracováva odborné stanovisko k záverečnému účtu, 
robí kontrolu výberu daní a poplatkov. Doporučil, aby správu dane z nehnuteľnosti vrátane 
vymáhania nedoplatkov robila jedna pracovníčka, pretoţe príjem z tejto dane je druhý najväčší 
príjem obce. Taktieţ kontroluje čerpanie rozpočtových poloţiek, plnenie VZN, dotácií, kontroluje 
plnenie uznesení OZ.  Doporučil, aby sa správa o plnení rozpočtu za rok 2010 prerokovala na 
zasadnutí v apríli. 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: “Obecné zastupiteľstvo v Liskovej: 
A)   schvaľuje  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  Lisková   na I. polrok 2011 
podľa predloţeného návrhu, 
B)  poveruje  hlavného kontrolóra vykonaním následných finančných kontrol podľa 
predloţeného  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 
 
Bod č. 10 - Plán podujatí  na rok 2011 
Starosta uviedol, ţe plán  sa pripravuje na základe podkladov od organizácií, ktoré ich predloţili  
na obecný úrad uţ v roku 2010.  Taktieţ sa tam zapracujú akcie, ktoré organizuje obec. Plán sa 
ešte doplní o akcie, ktoré budú schválené v programovom vyhlásení, prípadne aj iné akcie 
organizované organizáciami. 
 
Starosta predloţil ţiadosť p. Jurgoša, aby sa zrušili zábavy alebo odmedzil ich počet, ktoré sú 
organizované v kultúrnom dome z dôvodu veľkej hlučnosti.   Predloţil i ţiadosť Tenisového 
oddielu, ktorý chce zorganizovať zábavu 4. marca 2011, prípadne v inom termíne.  
Starosta uviedol, ţe pre niekoho je zábav moc, pre niekoho je kultúry v obci málo. Je na zváţení 
poslancov, ako rozhodnú. Kaţdý organizátor musí podpísať a splniť podmienky pre 
usporiadateľov. Pokiaľ  urobia počas zábavy návštevníci škodu, musí ju nahradiť organizátor. 
Uviedol, ţe sme oslovili aj právnika, aké sú moţnosti obce. Právnik  odpovedal, ţe povoľovanie 
schvaľuje obec a sťaţovateľ môţe dať premerať hladinu hluku na svoje náklady.  
Starosta uviedol, ţe pri kaţdej zábave je oslovená aj Polícia z Lipt. Teplej, ktorá potom častejšie 
hliadkuje po Liskovej.  
P. Ondrejka navrhol, aby sa pre majiteľov domov bývajúcich v zóne stresu (v okolí  kultúrneho 
domu ) zníţili dane, alebo inak uľahčili ţivot. 
Hlavný kontrolór uviedol, ţe táto zóna predstavuje  okruh 300 m.  Neustále veľké zaťaţenie 
majú občania bývajúci pri ţeleznici  a nemajú ţiadne úľavy.  
P. Roštek uviedol, ţe najviac vyrušujú diskozábavy, technopárty, kde hudba veľmi hlučne duní  -  
pokiaľ hrá skupina, nie je to také zaťaţujúce. Taktieţ doporučil, aby sa neprekračoval počet 
návštevníkov, ktorých  môţe byť v kultúrnom dome najviac 300. Je to dôleţité aj s ohľadom na 
bezpečnosť návštevníkov. 
P. Mrva uviedol, ţe počas diskopárty sa výrazne prekračuje tento počet a potom sa robí aj väčší 
neporiadok. 
P. Barteková a hlavný kontrolór navrhli, aby usporiadateľ predával len lístky, ktoré opečiatkujú 
na obecnom úrade, takţe by bol počet návštevníkov skôr kontrolovateľný. 
P. Timko navrhol, aby sme zistili, ako je to s organizovaním zábav v okolitých obciach. 
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P. Šrobár uviedol, ţe treba uskutočňovať meranie a usporiadateľovi určiť, ako najviac môţu 
púšťať hudbu. Taktieţ treba organizovať zábavy tak, aby neboli kaţdý týţdeň za sebou. Od 
usporiadateľa môţeme ţiadať zálohu, ktorá sa vráti, ak nebude urobená ţiadna škoda a ak 
bude všetko upratané. 
 
P. Štrbina súhlasil a doporučil robiť kontrolu zo strany obce, či sa pravidlá dodrţiavajú, ale 
zakázať zábavy neodporučil. 
 
Zástupca starostu uviedol, ţe je za to, aby boli zábavy, ale môţe sa obmedziť ich počet. 
Obyvatelia, ktorí bývajú v okolí kultúry musia rátať, ţe kultúrne podujatia sa tam budú konať. 
Obec môţe kontrolovať, aby sa nepodával alkohol mladistvým a pod. Zodpovednosť má aj 
druţstvo, ktorému usporiadatelia platia nájom. Navrhol, aby sa usporiadateľovi, ktorý zásady 
porušil, nepovolila ďalšia zábava.  
P. Tomková uviedla, ţe mladí sa potrebujú zabaviť. A rodičia sú spokojnejší, keď sú mladí ľudia  
na zábave v našej obci, kde je moţnosť lepšej kontroly,  ako keď idú do Ruţomberka, kde je 
viac nástrah. 
Diskutovali všetci prítomní, ktorí navrhovali spôsoby, ako čo najviac zníţiť zaťaţenie 
okolobývajúcich, ale zachovať moţnosť pre mladých,  aby sa mohli kultúrne vyţiť. 
 
Starosta uviedol, ţe pre usporiadateľov, ktorí organizujú zábavy, sú určené podmienky, ktoré 
musia dodrţať. Poslanci navrhli ďalšie body, ktoré by sa mali do týchto podmienok zapracovať,  
aby sa zníţil negatívny dosah na obyvateľov, ktorí bývajú v blízkosti kultúrneho domu a tieţ, aby 
sa zamedzilo ničeniu majetku. 

1) zriadenie hliadky, ktorá bude kontrolovať priestranstvo v okolí KD, Pribinovej ulice 
a ţelezničnej stanice, 

2) obmedzenie výkonu aparatúry, aby vonkajšia hlučnosť  nepresahovala hodnoty 
stanovené zákonom, 

3) nepretrţité svietenie v sále počas celého podujatia stropnými svietidlami 
4) zákaz podávania tvrdého alkoholu (zákon 219/1996 Z.z.) 
5) pri prekročení kapacity sály KD (max 300 účastníkov) bude podujatie okamţite ukončené 
6) pri vstupe na podujatie členovia OHZ Lisková majú právo kontrolovať počet a platnosť 

vstupu účastníkov. 
  
Starosta dal hlasovať o uznesení:“ Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  ukladá Finančnej 
a legislatívno-právnej komisii spracovať a navrhnúť pravidlá pre usporiadanie kultúrno-
spoločenských podujatí v obci Lisková.“ 
Hlasovanie: 
Prítomní: všetci 
Za : všetci 
 
K ţiadosti Tenisového oddielu zorganizovať 4.3. 2011 tanečnú zábavu,  sa prítomní   vyjadrili, 
ţe v tomto  termíne  ju nedoporučujú usporiadať, lebo v tomto období je uţ veľa zábav. 
Súhlasili, aby zábavu usporiadali v priebehu roka 2011, ale vo vhodnejšom termíne. 
Starosta dal  hlasovať o uznesení: “Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie   Plán 
podujatí na rok 2011 v obci Lisková. 
Hlasovanie: 
Prítomní: všetci 
Za : všetci 
 
Bod č. 11 - Prerozdelenie dotácií na činnosť organizácií v roku 2011 
Poslanci dostali s pozvánkou aj tabuľku, v ktorej bolo uvedené, aké dotácie dostali organizácie 
minulý rok a koľko ţiadajú na činnosť v tomto roku. 
Starosta uviedol, ţe v rozpočte boli schválené financie podľa skutočnosti minulého roku, ale 
upraviť rozpočet sa dá. 
P. Tomková uviedla, ţe o zvýšenie ţiada Jednota dôchodcov o 35,-€ a Dobrovoľný hasičský 
zbor (DHZ)  o 150,-€. Vyzdvihla činnosť DHZ. Uviedla, ţe počet členov sa zvýšil, preto je 
potrebná aj vyššia dotácia. Obec financuje činnosť Obecného hasičského zboru z rozpočtu obce  
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– na rok 2011 je naplánované 5 000,-€. Dotácia pre DHZ je napríklad na občerstvenie pri 
súťaţiach, tréningoch a pod. 
Starosta uviedol, ţe činnosť hasičov je viditeľná. Robia preventívne kontroly, zúčastňujú sa na 
súťaţiach, robia dozor na zábavách. Ich pomoc pri povodniach bola veľmi výrazná. Keď oslovil 
hasičov, aby pomohli urobiť ľadovú plochu, okamţite súhlasili. Je to veľmi dobrá partia, ktorá 
svoju prácu robí z presvedčenia a z  lásky a robí ju dobre. Treba im ţiadanú dotáciu odsúhlasiť. 
P. Šrobár podporil zvýšenie dotácie. 
P. Lesák uviedol, ţe i s p. Ondrejkom sa zúčastnili na zasadnutí výročnej konferencii DHZ. Bola 
tam prítomná zástupkyňa okresnej organizácia hasičského zboru, ktorá doporučila, aby obec 
dala ţiadosť o poţiarne auto, lebo  Ministerstvo vnútra SR chce i tento rok prerozdeľovať autá. 
Treba poţiadať okresný alebo aj krajský výbor HaZZ o písomnú podporu.  Avia, ktorú nám 
darovali v roku 2009, bola stará a je veľmi opotrebovaná. Aj keď boli na nej vykonané opravy, 
vţdy sa niečo pokazí a veľmi ťaţko prejde ďalšou technickou kontrolou.  
Starosta uviedol, ţe sa budeme týmto zaoberať. Ale ministerstvo zvýhodňuje hasičské zbory, 
ktoré sú vo vzdialenejších obciach a my máme veľmi blízko Ruţomberský hasičský zbor 
i hasičský zbor na Supre. Starosta preverí technický stav našej poţiarnej Avie. 
P. Ondrejka uviedol, ţe na schôdzi hasičov niektorí členovia poţiadali, aby obec zabezpečila 
pranie uniforiem po súťaţiach v OŠK, prípadne v nejakej čistiarni. 
P. Šrobár  prisľúbil, ţe poţiarnikom preplatí čistenie uniforiem, ak mu predloţia doklad z 
čistiarne. Sú to solídni chlapci, ktorí si to zaslúţia. 
 
Starosta dal hlasovať o uznesení:“ Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  prerozdelenie 
dotácií na činnosť organizácií v roku 2011  nasledovne: 
 

OŠK                                                        11618,00€ 

 Domka                                                      1978,00€ 

 SZZ                                                              332,00€ 

 SZPB                                                           150,00€ 

JDS                                                              500,00€ 

Zväz PCCH                                                   200,00€ 

0S ČK                                                           332,00€ 

Dobrovoľný poţiarny zbor                            300,00€ 

“ 
Hlasovanie: 
Prítomní: všetci 
Za : všetci 
 
 
Bod č. 12 – Rôzne 
A)  P. Ondrejka sa informoval, či je moţné pomôcť pri obnove poţiarneho auta, ale aj priestorov 
poţiarnej zbrojnice. 
Starosta odpovedal, ţe aj priestory poţiarnej zbrojnice plánuje riešiť. Je ich však nutné riešiť 
komplexne. V obci pribudne čistiace auto, ktoré tieţ bude treba zaparkovať. Auto bude 
zakúpené z eurofondov a s p. Tomkovou sa 25. januára 2011 v Ţiline zúčastnia výberového 
konania na dodávateľa. A aj toto auto bude vyţadovať garáţ. Teda obec sa bude musieť 
zaoberať výstavbou garáţi. Uţ i teraz je problém s garáţovaním starej Multikáry, ktorá sa  
v zimnom obdobím  nedá naštartovať. Uţ v minulom období sme sa zaoberali výstavbou garáţí 
tak, aby boli sústredené na jednom mieste.  Poţiadal p. Tomkovú, aby vysvetlila, čo uţ bolo 
spracované. 
P. Tomková uviedla, ţe p. Ing. Húska spracoval architektonický návrh na prestavbu obecného 
úradu a poţiarnej zbrojnice. Vytvorili by sa priestory na garáţe pre poţiarne autá aj pre vozidlá 
OÚ, hygienické zariadenia osobitne pre hasičov a osobitne pre pracovníkov OÚ, dielňa.  Taktieţ 
by sa vytvorila zasadačka s príručnou kuchyňou pre organizácie v obci. Vytvorili by sa i nové 
priestory pre kniţnicu a informačné centrum a vznikli by aj miestnosti, ktoré by slúţili na 
ubytovanie. (Tieto by sa vyuţívali najmä v prípade mimoriadnej situácie.) Rozšírili by sa 
priestory obecného úradu, ktoré sú nedostatočné. Veľmi chýba archív a sklady na prostriedky 
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civilnej ochrany. Ing. Benčo nesúhlasil s výškou budovy, ktorá mala byť pristavená vo dvore. 
Doporučila, aby sa architektonickým návrhom zaoberala stavebná komisia, prípadne aby sa dal 
vypracovať návrh inému architektovi. 
Starosta uviedol, ţe nechce ísť cestou prílepkov, ale je za to, aby sa prestavba riešila 
komplexne.  
 

B) Bytovka 
P. Timko navrhol, aby stavebná komisia preverila moţnosť výstavby bytovky v školskom areáli. 
Bytovka by bola vybudovaná z prostriedkov konkrétnych záujemcov o bývanie, prípadne 
v spolupráci s obcou a tak by sa vyuţilo aj stavebné povolenie na výstavbu bytovky. Nešlo by 
o sociálnu bytovku, lebo tá nerieši stabilizáciu bývania mladých ľudí v obci.  
P. Chovan sa spýtal, akým spôsobom je riešené bývanie v sociálnych bytoch. 
P. Tomková uviedla, ţe toto podrobne rieši VZN, ktoré je zverejnené aj na webovej stránke 
obce. Zväčša  musí nájomca  kaţdé 3 roky dokladovať sociálnu situáciu, ak sa mu ţivotné 
podmienky zlepšia, v byte môţe ostať bývať len vtedy, ak nie je o byt ďalší záujemca. Navrhla, 
ţe komisiu oboznámi s podkladmi, ktoré boli spracované a dá im kontakty na ľudí, ktorí sa v tom 
vyznajú. 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: „Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  ukladá  
Stavebnej komisii prehodnotiť návrh Mgr. Timka o stavbe obecnej bytovky v areáli ZŠ 
spolufinancovaním so  ţiadateľmi o obecný byt.“ 
Hlasovanie: 
Prítomní: všetci 
Za : všetci 
 

C) Starosta uviedol, ţe po prácach na revitalizácii ostali rúry a panely. Presne uviedol počet rúr 
a ich rozmery. Je záujem o ich odkúpenie. Starosta poţiadal poslancov, aby rozhodli, či sa rúry 
ponechajú pre potreby obce, alebo ich predáme a za koľko.  Panely chce pouţiť na prekrytie 
časti potoka pri materskej škole. Na panely by sa umiestnili nádoby na triedený odpad a uvoľnila 
by sa plocha na parkovanie. 
P. Roštek navrhol, aby sa rúry vyuţili na odtok vody na hornom konci smerom ku ţeleznici. Toto 
je však moţné, len ak sa vyriešia vlastnícke vzťahy. 
Starosta odpovedal, ţe ţeleznice by nesúhlasili, aby sa celé mnoţstvo vody odviedlo ku 
ţeleznici. Túto časť obce treba riešiť zvýšeným násypom a odtok vody tak, aby sa postupne 
tratila. Celé protipovodňové opatrenia v obci treba riešiť komplexne. Má byť vyhlásená výzva na 
protipovodňové opatrenia, ale má byť na ňu určené len 40 miliónov € aj pre obce a všetky 
správy povodí na Slovensku, čo je veľmi málo. 
P. Roštek uviedol, ţe dole pri splave na Váhu plánujú postaviť malú vodnú elektráreň. Pri 
vybudovaní stavidla sa zvýši hladina Váhu o 1,5 m. A  keď hladina Váhu bola pri povodniach 
zvýšená, väčšina domov mala v pivniciach vodu. A to hladina nebola zvýšená o 1,5 m. Týmto sa 
ešte musíme v budúcnosti zaoberať. 
Diskutoval hlavný kontrolór, p. Štrbina, Šrobár, Lesák. 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: „Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  ukladá  
Stavebnej komisii prehodnotiť moţnosti pouţitia obecných betónových rúr.“ 
Hlasovanie: 
Prítomní: všetci 
Za : všetci 
 

D) Starosta uviedol, ţe chceme na jedálni a materskej škole z východnej strany meniť okná. 
S p. Benčom boli pozrieť budovu MŠ. P. Benčo uviedol, ţe stavebné povolenie na výmenu 
okien netreba. Bolo by dobré z rozpočtu obce vymeniť aj 2 okná na byte z dôvodu krajšieho  
vzhľadu budovy. Poţiadal, aby Stavebná komisia dala odporúčanie,  ktoré  okná sa majú urobiť. 
Pri verejnom obstarávaní doporučuje osloviť všetkých záujemcov, ktorí sa nám do predošlej 
verejnej súťaţe zapojili a môţeme osloviť aj iných dodávateľov.  
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: „Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  ukladá  
Stavebnej komisii prehodnotiť spôsob a prípravu výmeny okien v MŠ.“ 
Hlasovanie: 
Prítomní: všetci 
Za : všetci 
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E) P. Tomková uviedla, ţe na obed dieťaťa, ktoré je  sociálne odkázané, prispieva  Úrad práce 
a sociálnych vecí v Ruţomberku. Doteraz sa  musel rodič spolupodieľať sumou minimálne 
0,03€. Teraz podľa  nového zákona môţe zriaďovateľ schváliť, ţe rodič nebude prispievať nič 
a dotáciu do 1€ na  1 obed uhradí úrad práce. Najdrahší  lístok pre dieťa v našej školskej jedálni 
stojí  0,90 € - čo sú náklady na potraviny. Reţijné náklady hradí v plnej výške obec. Starosta dal 
hlasovať o nasledovnom uznesení: “Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje, ţe rodič  
dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a ţije v rodine, ktorej sa 
poskytuje dávka a príspevky alebo ktorej príjem je najviac vo výške ţivotného minima podľa 
osobitného predpisu a dodrţiava podmienky v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách   -  
príspevok na stravu v roku 2011 neplatí.“ 
Hlasovanie: 
Prítomní: všetci 
Za : všetci 
 
F) P. Lesák  sa pýtal, ako je to s hodinami na námestí, s verejným osvetlením a  radarmi. 
Starosta podrobnej informoval, ţe doteraz boli hodiny aj nové verejné osvetlenie pripojené na 
staré vedenie  verejného osvetlenia. V minulom roku sa dala ţiadosť na nové  odberné miesto 
a druhú ţiadosť sme dali na odber elektrickej energie. Dnes bol starosta  v Dolnom Kubíne a uţ 
aj  boli pripojené nové elektrohodiny a osvetlenie aj hodiny by uţ mali ísť dobre. Pri radaroch je 
to tak, ţe sú napojené na osvetlenie a nabíja sa baterka, ktorá potom slúţi na chod radarov, keď 
je elektrika vypnutá. Keď sme reklamovali nefunkčnosť radarov, boli pozrieť a skonštatovali, ţe 
sú nefunkčné moduly, ktoré v rámci reklamácie vymenia. Radar je nastavený v úspornom 
reţime, aby sa zbytočne nevybíjala baterka. Rýchlosť zaznamenáva len od 45 km/hod. Je 
otázne, či sa stihne nabiť  batéria v lete, keď sa kratšie svieti. Dodávateľ navrhol, aby sme 
poţiadali o samostatnú prípojku na radar, čo by však bolo finančne náročnejšie. 
 
G) P. Lesák  poţiadal členov stavebnej komisie, aby preverili vlastnícke vzťahy a moţnosť 
výstavby bytoviek pri poľnohospodárskom druţstve. 
 
P. Lesák sa spýtal, ako sú vyuţívané ihriská v školskom areáli a ako je to s osvetlením. Treba 
spracovať pravidlá vyuţívania ihrísk ale aj telocvične. Toto by si mala zobrať na starosť napr. 
školská komisia a riaditeľ. Malo by tam byť kto a kedy môţe poţiadať, s kým môţe 
komunikovať, kto bude platiť, kto bude mať zadarmo . 
Starosta vysvetlil ako fungujú spínače verejného osvetlenia. Uviedol, ţe zástupcovia obce chcú, 
aby sa telocvičňa, školský areál i detské ihrisko pri materskej škole  vyuţívali aj pre verejnosť. 
Treba urobiť oplotenie školského areálu, aby  sa zabezpečila aj kontrola. 
 
P. Lesák  sa vrátil k sťaţnosti  p. Malej, ktorá opakovane navštevuje aj nových poslancov. 
Doporučil, aby sa jej prípadom znova zaoberala komisia.  Starosta predloţil  doklady  k  prípadu 
p. Malej, ktorý sa rieši uţ niekoľko rokov. Keď sa nepodarilo vyriešiť prípad u nás, prípad bol 
postúpený na stavebný úrad do Likavky, ktorý dal stanovisko, aby  si prípad riešila súdnou 
cestou.  Starosta uviedol, ţe on si všetky doklady p. Malej pozrie, bude sa osobne informovať  aj 
na stavebnom úrade v Likavke a na ďalšom zasadnutí poinformuje poslancov.  
 
Hlavný kontrolór pripomenul, ţe od nového roka je povinnosťou obce zverejňovať na webovej 
stránke obce všetky zmluvy, objednávky a faktúry. P. Lesák odpovedal, ţe pripravuje program 
a uţ na druhý deň bude moţné doklady zverejňovať. 
 

Viac bodov v rôznom nebolo. 
 

Bod č. 13 – Ukončenie 
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 

V Liskovej,  17. januára  2011 
 
Zapisovateľka :  Jana Tomková          ............................... 
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Overovatelia:     Veronika Daňová      ................................ 
 

                          Peter Chovan            ................................ 
 
 
 

                                                                                                      Ing. Jozef Murina 
                                                                                                                     starosta obce  
 
 
 
 


