Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej,
ktoré sa uskutočnilo dňa 12. decembra 2011 o 16.30 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 Štrbina,
Mgr. Jaroslav Timko, Peter Šrobár
Hlavný kontrolór - Ing. Ferdinand Piroh
Zapisovateľka - Jana Tomková
Pracovník stavebného úradu – Ing. Pavol Benčo
Účtovníčka obce – Jarmila Barteková
Hostia – Mgr. Peter Kulich – riaditeľ ZŠ s MŠ Lisková
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta privítal prítomných a oboznámil ich o plánovanom programe .
Program:
1) Otvorenie
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Voľba návrhovej komisie
4) Kontrola uznesení
5) Problematika stavebného úradu
6) Zmena Rozpočtu obce Lisková na rok 2011
7) Rozpočet Obce Lisková
A/ Programový rozpočet na rok 2012
B/ Viacročný programový rozpočet na roky 2012-2014
C/ Stanovisko hlavného kontrolóra k bodu A a B
8) VZN č. 4/2011 o dani z nehnuteľnosti
9) Školský obvod:
A/ dohoda o zriadení spoločného školského obvodu s obcou Turík
B/ VZN č. 5 /2011– školský obvod základnej školy zriadenej Obcou Lisková
10) Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2004 Poţiarny poriadok Obce Lisková
11) Odpredaj pozemku - pri letisku pre Ing. Cyrila. Fogaša
- pod rodinným domom s.č. 659 pre p. Jána Lauku
12) Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2012
13) Rôzne, diskusia
14) Ukončenie
Hlavný kontrolór navrhol, aby sa prejednal najskôr bod č. 8 – VZN o dani
z nehnuteľnosti aţ potom bod 7, z dôvodu, aby sa finančné dopady zmeny dane
z nehnuteľnosti zapracovali do rozpočtu na rok 2012.
Starosta dal hlasovať o schválení programu zasadnutia so zámenou bodov 7. a 8.
podľa pozvánky.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta ako zapisovateľku určil p. Tomkovú, za overovateľov zápisnice p. Daňovú
a p. Štrbinu.
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol do návrhovej komisie za predsedu p. Lesáka a za člena p. Rošteka
a dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie: Prítomní: všetci
Za: všetci
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Bod č. 4 – Kontrola uznesení
Hlavný kontrolór obce Ferdinand Piroh podrobne vyhodnotil plnenie uznesení zo
zasadnutí OZ zo dňa 24.10., 7.11., 14.11., 28.11. 2011. Skonštatoval, ţe uznesenia
boli splnené. K niektorým uzneseniam bude ešte viac informovať spolu so starostom
aj v iných bodoch na dnešnom zasadnutí.
Starosta informoval o investičných prácach na IBV Vyšné Záhumnie. Uviedol, ţe plyn
bol dokončený a tlaková skúška bola urobená. Je potrebné preloţiť skriňu z cesty na
hranicu pozemku, ale z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok sa to
urobí len na jar. Ďalej informoval o prácach na nadstavbe Športklubu. Uviedol, ţe
práce sa začali 12. novembra 2011 a vykonáva ich firma Gevos. Urobili uţ tú časť,
kde bol strhnutý plech. Z dôvodu zlých poveternostných podmienok sa dohodli na
zazimovaní stavby. Práce budú pokračovať na jar. Zástupcovia firmy Gevos zaslali
ţiadosť adresovanú starostovi a poslancom o preplatenie financií za práce, ktoré uţ
boli uskutočnené. Starosta ţiadosť prečítal. Uviedol, ţe podľa zmluvy sa má faktúra
uhradiť aţ po dokončení všetkých prác uvedených v zmluve, preto je toho názoru,
aby sa postupovalo v zmysle zmluvy.
Diskutovali p. Šrobár, p. Štrbina, p. Lesák i hlavný kontrolór. Poslanci doporučili
starostovi, aby odpovedal na ţiadosť firmy Gevos v zmysle platnej zmluvy o dielo č.
85/2011. Starosta dal o tom hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Starosta dal hlasovať o tom, ţe poslanci zobrali kontrolu uznesení na vedomie.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: Miloš Lesák, Veronika Daňová, Peter Chovan, Jozef Mrva, Miroslav Ondrejka,
Jozef Roštek, Peter Štrbina, Peter Šrobár
Proti:0
Zdrţal sa : Jaroslav Timko
Bod č. 5 – Problematika stavebného úradu
Starosta uviedol, ţe stavebný úrad uţ druhý rok pracuje na legalizácii chát
v rekreačnej zóne. Na základe uznesenia OZ poţiadal JUDr. Hrončeka o stanovisko
ohľadom uzatvárania nájomných zmlúv obecným urbariátom. JUDr. Hronček uviedol,
ţe uzatvorené zmluvy sú platné, ale účinné môţu byť aţ po schválení valnou
hromadou. Keďţe vznikli rôzne problémy, starosta poţiadal pracovníka stavebného
úradu p. Benču, aby prišiel na zasadnutie OZ a vysvetlil povoľovaciu činnosť a
odpovedal na prípadné otázky poslancov aj ostatných prítomných.
P. Benčo uviedol, ţe občania si postavili chaty nelegálne. Obec musela konať. Aby
sa stavby nemuseli odstrániť, urobili sa kroky na schválenie Dodatku k Územnému
plánu obce, v ktorom bola nakoniec schválená rekreačná chatová zóna. Na základe
tohto sa môţu vydať dodatočné stavebné povolenie, pokiaľ stavebník predloţí
potrebné doklady a uhradí pokutu. Z ochranárskeho hľadiska nebude dosť moţné
zahusťovať chatovú oblasť, kde je povolená výstavba pre 36-40 chát. Zatiaľ sa vydali
4 stavebné povolenia, ktoré sú uţ právoplatné a zapísané na liste vlastníctva. V 12
prípadoch sa začalo konanie, či legalizácie je v rozpore s verejným záujmom alebo
nie. Ak nie je v rozpore, prikročí sa k legalizácii stavby, pričom je okrem iných
potvrdení potrebné doloţiť aj vlastníctvo pozemku, prípadné nájomné zmluvy.
Obecný urbariát v Liskovej vydával nájomné zmluvy, ktoré boli podpísané predsedom
aj tajomníkom a potvrdené pečiatkou, preto boli povaţované za platné. Po podaní
podnetu na verejnom zasadnutí OZ sa museli preskúmať predpisy prenajímateľa –
Obecného urbariátu v Liskovej. Bol oslovený právnik, ktorý skonštatoval, ţe nájomné
zmluvy by boli napadnuteľné. Stavebníci môţu poţiadať súd, aby dal predbeţné
stanovisko, ţe nájomné zmluvy sa budú povaţovať za platné a účinné. Teraz nie je
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moţné legálnym spôsobom povoliť ďalšie stavby, pokiaľ stoja na urbárnom
pozemku.
P. Štrbina sa spýtal, či sú podané ţiadosti na stavbu nových chát a dokedy by sa
mali zlegalizovať doteraz postavené chaty.
P. Benčo odpovedal, ţe oficiálne sú nie podané ţiadne ţiadosti, ale viacerí občania
sa informovali o moţnosti postavenia chaty. Stavebný úrad by mal pri legalizácii
konať hneď.
Hlavný kontrolór sa spýtal, čo bude s chatami, ktoré sú postavené na vlastnom
pozemku alebo na pozemku obce. P. Benčo odpovedal, ţe v týchto prípadoch bude
stavebné konanie pokračovať.
Starosta uviedol, ţe je spracovaný zoznam, čo všetko musia stavebníci urobiť, ak
bude všetko v poriadku, tak sa chaty povolia.
P. Šrobár a p. Chovan uviedli, ţe oni i občania, ktorí sa na nich obracajú, majú určité
výhrady k práci pracovníka stavebného úradu.
P. Šrobár uviedol, ţe je to sluţba občanom. Posudzovania sa musia robiť podľa
zákona, ale treba to urobiť čo najjednoduchšie a najzhovievavejšie. Pokuty by mali
byť miernejšie . Taktieţ ročné náklady na stavebný úrad vo výške 7500€ sú na 8
hod. týţdenne veľmi vysoké.
P. Benčo odpovedal, ţe je pracovníkom Spoločného stavebného úradu so sídlom
v Lúčkach, ktorý zdruţuje 7 obcí. V Liskovej sa robí 2x viac rozhodnutí ako v iných
i väčších obciach. Niektoré rozhodnutia sú dosť zloţité napr. pre MONDI SCP. Za 9
rokov, odkedy je pracovníkom stavebného úradu, ani jedno jeho rozhodnutie nebolo
napadnuté, všetky sťaţnosti boli zamietnuté. Pritom bolo šetrenie aj s Úradu vlády.
Pokiaľ sa poslanci rozhodnú, ţe nechcú, aby pracoval pre Liskovú od 1.1.2012
môţe obec vystúpiť so Spoločného stavebného úradu. Rozrobené podania dorobí
on. Pokuty sú vo výške 1-2%. Uviedol, ţe odmena podľa neho nie je vysoká, robí i
poradenskú činnosť i prácu, ktorá nespadá do jeho pracovnej náplne. Na stavebný
úrad obec dostáva dotácie od štátu, takţe obec dopláca z rozpočtu len časť financií.
P. Lesák uviedol, ţe občania mali námietky, ktoré sa však vydiskutovali. Stavebný
zákon je zloţitý a musí sa podľa neho postupovať. Proti práci p. Benču nemá
námietku a nedoporučuje meniť stavebný úrad.
P. Chovan uviedol, ţe ako predseda stavebnej komisie doporučuje občanom, aby
problémy riešili s ním alebo cez obecný úrad a nie anonymne. Pokuty môţu byť od
0,- €.
P. Štrbina sa spýtal, ako je to pri rozlišovaní stavby. On má chatu postavenú na 4
kockách bez lopaty betónu.
P. Benčo odpovedal, ţe pri stavebnom dohľade sa presne zisťuje, aká je stavba,
pričom sa robí podrobná fotodokumentácia.. Kaţdá zo stavieb (chát) je jednoduchá,
ale posudzuje sa a podlieha stavebnému konaniu.
P. Roštek doporučil, aby sa predseda i členovia stavebnej komisie podrobne
oboznámili so stavebným zákonom, pripomienky občanov rozdiskutovali s p.
Benčom, aby vedeli občanom kompetentne odpovedať.
P. Malá poţiadala o slovo, ktoré jej starosta udelil.
Spýtala sa na oplotenie p. Mrvu, ktoré zasahuje do cesty. Uviedla, ţe deťom
nenadávala, len ich upozornila, aby sa išli hrať inde, nie pred jej domom, kde jej ničia
zeleninu.
Starosta odpovedal, ţe oplotenie riešil stavebný úrad v Liskovej a následne aj
v Likavke. Záleţitosť sa riešila niekoľko rokov. P. Malá mala oplotenie na pozemku
obce, poslanci jej schválili odpredaj pozemku, aby si oplotenie mohla zlegalizovať.
Pokiaľ by tak neurobili, musela by oplotenie zvaliť a prístup by bol zabezpečený.
P. Mrva má oplotenie na vlastnom pozemku, je to koncová časť cesty, takţe
vyvlastnenie nie je jednoznačné. Ďalej to p. Malá môţe riešiť súdnou cestou. Ak má
sťaţnosť ohľadom susedských vzťahom môţu ju podať na obecný úrad, po zaplatení
správneho poplatku 16,50 € ju komisia prešetrí, ak sa nič nevybaví, sťaţnosť sa
postúpi na Obvodný úrad do Ruţomberka.
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Starosta informoval prítomných, ţe od 1.1.2012 bude stavebný úrad fungovať po
novom. V pondelok bude pracovník v Liskovej od 11.30 hod. do 15.30 hod., aby si
veci mohli občania vybaviť po práci. Spracovanie podkladov bude p. Benčo robiť
v Lúčkach.
Občania môţu ţiadosti, stavebnú dokumentáciu a ostatné náleţitosti podať aj v iný
deň (okrem utorka) u p. Štrbinovej
Diskutovali ešte p. Lesák i p. Roštek.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
berie na vedomie informáciu o práci stavebného úradu podanú Ing. Benčom.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za : všetci
Starosta poďakoval p. Benčovi za účasť aj odpovede a p. Benčo odišiel.
Bod č. 6 - Zmena Rozpočtu obce Lisková na rok 2011
P. Barteková uviedla, ţe návrh na zmenu rozpočtu dostali všetci poslanci. Pred
schválením zmeny, je potrebné schváliť ešte dva uznesenia ohľadom financovania
investičných prác, na ktoré boli určené financie v roku 2011.
Prečítala návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej súhlasí so zrušením
čerpania rezervného fondu v roku 2011 vo výške 122 129,-€ na akciu „Nadstavba
manzardovej strechy Športklubu Lisková“, nakoľko realizácia akcie nebola ukončená
v r. 2011.
Starosta dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za : všetci
P. Barteková prečítal ďalší návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
súhlasí so zrušením čerpania rezervného fondu v roku 2011 vo výške 60 000,-€ na 2
akcie: „Lisková - IBV Vyšné Záhumnie, Miestna komunikácia – zemné práce
a zabudovanie spodnej vrstvy cesty“ a „IBV Vyšné Záhumnie Lisková – verejný
plynovod“ a zároveň súhlasí s pouţitím rezervného fondu na uvedenú akciu vo výške
29 797,98 € z dôvodu neukončenia celej akcie v r. 2011.
Starosta dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za : všetci
P. Barteková vysvetlila jednotlivé časti návrhu na zmenu rozpočtu. Poslanci nemali
pripomienky.
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Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení:
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje zmenu rozpočtu Obce Lisková na rok
2011 tretím rozpočtovým opatrením nasledovne:
1. zvýšenie a zníženie príjmov na podpoložke bežného rozpočtu:
Beţné príjmy
DPFO-výnos dane FO
Daň z nehnuteľností - stavby
Daň z nehnuteľností - byty
Príjem z poistného plnenia- ţiv.udalosť
Dotácia na rozvoj ţivotného prostredia
Dotácia na školstvo-prenesené komp. ZŠ
Dotácia na stavebný úrad
Dotácia na register obyvateľov
Dotácia na matričnú činnosť
Dotácia na MŠ-predškolská výchova
Dotácia pre soc.znevýhodnené deti - ZŠ
Dotácia na sčítanie obyvateľov,domov,bytov
Celkové zvýšenie beţných príjmov:

EUR
-6 209
3 779
-266
5 118
97
-460
87
-7
-19
163
-30
72
2 325

Kapitálové príjmy
2. zníženie príjmov

na: podpoložke kapitálového rozpočtu
Dotácia" Zlepšenie kvality ovzdušia-ochrana prírody-AUTO"

3. zníženie a

4. Zvýšenie a zníženie
Program
1.
3.
7.
7.
7.
8.
8.
8.
8.
9.
9.
10.

zvýšenie prevodu príjmov z rezervného fondu na akciu
Výstavba komunik.a inţ.sietí- Vyš. Záhum.7.2 plynofikácia,cesta
Výstavba komunik.a inţ.sietí- Vyš. Záhum.7.2 plynofikácia,cesta
Rekonštr.strechy s nadstavbou Športklubu + hromozvod
Kultúrny dom Lisková
Spolu prevody RF

-10 053

-60 000
29 798
-122 129
144 090
-8 241

výdavkov na podpoložke bežného rozpočtu
Bežné výdavky
Zasadnutie orgánov obce
Výdavky na sčítanie obyvateľov,domov,bytov
Revitalizácia verejných priestranstiev
Dotácia na povodne od Obv.úradu za r.2010
IBV Vyšné Záhumnie- BV
ZŠ -prenesené kompetencie
Výdavky pre soc.znevýhodnené deti - ZŠ
Dotácia na MŠ - predškolská výchova
Výdavky na originálne kompetencie MŠ,ŠJ,ŠKD
Rekonštr.strechy s nadstavbou Športklubu + hromozvod
Kultúrny dom Lisková
"Zlepšenie kvality ovzdušia - ochrana prírody-AUTO"

2 000
72
17 041
-5 749
300
-460
-30
163
1 600
500
2 000
5 144

Spolu zvýšenie beţných výdavkov:
5. Zvýšenie a zníženie výdavkov na podpoložke kapitálového rozpočtu

22 581

Kapitálové výdavky
Program:
7.
7.
7.

Revitalizácia verejných priestranstiev
Výstavba komunik.a inţ.sietí- Vyš. Záhum.7.2 plynofikácia,cesta
Chodník - Niţný koniec a Vyšný koniec-prepojenie

-17 041
-30 202
-8 124
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9.
9.
10.

Rekonštr.strechy s nadstavbou Športklubu + hromozvod
Kultúrny dom Lisková
"Zlepšenie kvality ovzdušia - ochrana prírody-AUTO"
Spolu zníţenie kapitálových výdavkov:

-122 129
144 090
-5 144
-38 550

Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za : všetci
Bod č. 7 - VZN č. 4/2011 o dani z nehnuteľnosti
P. Tomková uviedla, ţe spracovala VZN ešte podľa teraz platného zákona, ale sú
tam zapracované zmeny, aby sa nemuseli meniť sadzby v ďalšom roku. Pokiaľ by sa
menili sadzby v ďalšom roku podľa zákona, ktorý nadobudne platnosť v decembri
2012, museli by sme meniť i násobky najniţšej sadzby dane zo stavieb, ktoré sú
teraz 40-násobné pri stavbách na podnikateľskú činnosť a tieto násobky by sa mali
postupne zníţiť len na 10 násobok. Z dôvodu veľmi negatívneho dopadu na rozpočet
obce, by sa museli zvyšovať dane pre obyvateľov. V novom zákone bude môcť byť
vymedzená jednotlivá časť katastrálneho územia len v prípade, ţe tam sídli 5%
daňovníkov. Preto uţ v tomto roku sa vypustila sadzba dane pre obyvateľov
bývajúcich pod baňou, ktorá bola o 50% niţšia ako v ostatných častiach obce. Zákon
vymedzenie jednotlivého katastrálneho územia pod baňou z dôvodu nízkeho počtu
daňovníkov od 1.12.2012 nepripúšťa, preto by sa musela meniť sadzba a zniţovať
násobky pri stavbách. Aby sme tomu predišli, urobili sme tieto kroky uţ v tomto roku.
Návrh podrobne prejednala i Finančná a legislatívno právna komisia (FLPK), ktorá
VZN doporučila zverejniť podľa predloţeného návrhu. VZN bolo zverejnené na
webovej stránke obce i na úradných tabuliach, bolo zaslané všetkým poslancom.
Ţiadne pripomienky neboli doručené.
P. Lesák- predseda FLPK doporučil schváliť VZN podľa predloţeného návrhu.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení : Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
schvaľuje VZN č. 4/2011 o dani z nehnuteľnosti podľa predloţeného návrhu.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za : všetci
Bod č. 8 - Rozpočet Obce Lisková
A/ Programový rozpočet na rok 2012
B/ Viacročný programový rozpočet na roky 2012-2014
C/ Stanovisko hlavného kontrolóra k bodu A a B
A/ Programový rozpočet na rok 2012
P. Barteková uviedla, ţe rozpočet bol spracovaný na základe podkladov od komisií,
z obecného úradu i zo školy. Bol prejednaný na FLPK. Následne bol 27. novembra
2011 zverejnený na úradných tabuliach i na webovej stránke obce. Boli doručené tri
pripomienky:
Prvá pripomienka - zníţiť čerpanie na akciu „Nadstavba manzardovej strechy
Športklubu Lisková“ nakoľko realizácia akcie nebola ukončená v r. 2011.
- v príjmovej časti čerpanie rezervného fondu vo výške 122 129,-€
- vo výdavkovej časti v programe 9 kapitálové výdavky 122 129,-€
Druhá pripomienka – zníţiť čerpanie na akciu „ Lisková - IBV Vyšné Záhumnie“
z dôvodu nedokončenej investície v r. 2011.
- v príjmovej časti čerpanie rezervného fondu vo výške 30 202,-€
- vo výdavkovej časti v programe 7 kapitálové výdavky 30 202,-€
Tretia pripomienka v programe 12 – Administratíva zníţiť výdavky na úroveň roka
2011 poloţka mzdy - 2130,-€, odvody - 3750,-€ . Navýšiť beţné výdavky
v programe 9 – Kultúra a šport podprogram kultúrny dom - o sumu 5880,- na sumu
40 308,-€.
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P. Lesák – predseda FLPK informoval, ţe komisia zasadala dvakrát. Prejednali
rozpočet pred zverejnením, prejednali i pripomienky a doporučili ho po zapracovaní
pripomienok schváliť.
Hlavný kontrolór informoval o tvorbe rozpočtu. Podrobne rozviedol príjmovú časť. Vo
výdavkovej časti v školstve v oblasti prenesených kompetencií dali takú čiastku ako
si naplánovali v škole. Pri originálnych kompetenciách upravili poţiadavku, pretoţe
daň z príjmu fyzických osôb bude niţšia. Pri originálnych kompetenciách boli v roku
2011
výdavky 139 tis €, navýšili sa na 155 tis. € , plus vlastné príjmy
v predpokladanej výške 16 600,- €. Je tam nová učiteľka, takţe sa musela navýšiť
aj na mzdové prostriedky. Všetky prebytkové výdavky sa dali na kultúrny dom, ak by
boli potrebné financie inde, môţu sa rozpočtovým opatrením previesť. Rozpočtovali
sa výdavky na akcie, ktoré sa neukončili v tomto roku a akcie, ktoré sa majú podľa
programového vyhlásenia urobiť v roku 2012. Financie na kapitálové výdavky sa
doplnili z rezervného fondu tak, aby nám vyšiel vyrovnaný rozpočet. Ku tvorbe miezd
uviedol, ţe pri návrhu na rok 2012 sme vychádzali s predpokladanej inflácie 2,8
o ktorú sa navýšili mzdy. Plat starostu sa prepočitáva v marci podľa priemernej mzdy
v národnom hospodárstve a vypláca sa spätne od januára. Ak rozpočet na mzdy
ostane taký istý, ako minulý rok, po zvýšení mzdy starostovi, budú sa musieť zníţiť
mzdy pracovníčkam.
Starosta uviedol, ţe súhlasí s návrhom finančnej komisie, ak by bolo potrebné zvýšiť
v priebehu roka, môţe sa to zohľadniť.
P. Lesák – predseda FLPK uviedol, ţe vzhľadom k predpokladaným niţším príjmom
navrhli, aby sa platy nezvyšovali. Ak mzda starostu stúpne podľa predpokladov
hlavného kontrolóra, suma sa môţe upraviť o potrebnú čiastku rozpočtovým
opatrením. Je kríza a jej dôsledky sa musia rozloţiť a musia ju znášať aj pracovníci.
P.Ondrejka ţiadal, aby sa pri mzde pracovníkom zohľadnila inflácia, aby ich reálne
platy neboli niţšie v roku 2012 ako v r. 2011.
Diskutovali p. Šrobár, p. Štrbina, p. Lesák, hlavný kontrolór.
P. Tomková uviedla, ţe na obecnom úrade stále pribúda práca, ktorú pracovníčky
nestíhajú v beţnom pracovnom čase robiť. Je potrebné personálne doplnenie
úradu.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
schvaľuje programový rozpočet Obce Lisková na rok 2012 podľa predloţeného
návrhu so zapracovaním nasledovných pripomienok:
I) Akcia „Nadstavba manzardovej strechy Športklubu Lisková“
- v príjmovej časti čerpanie rezervného fondu vo výške 122 129,-€
- vo výdavkovej časti v programe 9 kapitálové výdavky 122 129,-€
nakoľko realizácia akcie nebola ukončená v r. 2011.
II) Akcia „ Lisková - IBV Vyšné Záhumnie“
- v príjmovej časti čerpanie rezervného fondu vo výške 30 202,-€
- vo výdavkovej časti v programe 7 kapitálové výdavky 30 202,-€
z dôvodu nedokončenej investície v r. 2011.
III) V programe 12 – Administratíva zníţenie výdavkov na úroveň roka 2011
poloţka mzdy - 2130,-€, odvody - 3750,-€ .
V programe 9 – Kultúra a šport podprogram kultúrny dom beţné výdavky
zvýšiť o sumu 5880,- na sumu 40 308,-€.
Hlasovanie :
Prítomní: všetci
Za: Miloš Lesák, Veronika Daňová, Peter Chovan, Jozef Mrva, Jozef Roštek, Peter
Štrbina, Peter Šrobár, Jaroslav Timko
Proti:0
Zdrţal sa : Miroslav Ondrejka
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B/ Viacročný programový rozpočet na roky 2012-2014
Poslanci dostali aj návrh na viacročný rozpočet na roky 2012-2014. P. Barteková
uviedla, ţe tento viacročný rozpočet je nezáväzný a mal by byť zobratý na vedomie
ako orientačný.
P. Šrobár sa spýtal, prečo tam nie sú výdavky na kultúrny dom.
Hlavný kontrolór uviedol, ţe nevieme, aké bude hospodárenie v ďalších rokoch, čo
sa bude na budove kultúry robiť a výdavky sa môţu prehodnotiť kaţdý rok podľa
potreby.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
berie na vedomie Viacročný programový rozpočet Obce Lisková na roky 2012- 2014
podľa predloţeného. návrhu.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za : všetci
C/ Stanovisko hlavného kontrolóra k bodu A a B
Hlavný kontrolór uviedol, ţe písomné stanovisko bolo doručené všetkým poslancom,
pri prejednávaní rozpočtov sa uţ vyjadril. Je potrebné, aby poslanci schválili, ţe jeho
stanovisko zobrali na vedomie.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Programového
rozpočtu na rok 2012 a k viacročnému programovému rozpočtu na roky 2012-2014
podľa predloţeného návrhu.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za : všetci
Bod č. 9 - Školský obvod:
A/ dohoda o zriadení spoločného školského obvodu s obcou Turík
B/ VZN č. 5 /2011– školský obvod základnej školy zriadenej Obcou Lisková
P. Tomková uviedla, ţe v októbri navštívil starosta obce p. Murina a riaditeľ školy p.
Kulich Obec Turík, kde na zasadnutí obecného zastupiteľstva prejednávali so
starostom a poslancami obce Turík zriadenie spoločného školského obvodu.
Poslanci Turíka dohodu o zriadení spoločného školského obvodu odsúhlasili
8.10.2011. Návrh dohody bol zaslaný všetkým poslancom obce Lisková. V zmysle
dohody, bolo spracované Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 /2011– školský obvod
základnej školy zriadenej Obcou Lisková. Po nadobudnutí účinnosti tohto VZN škola
v Liskovej z prostriedkov štátneho rozpočtu bude hradiť zákonnému zástupcovi
ţiaka s trvalým bydliskom v obci Turík, ktorý navštevuje školu v Liskovej, cestovné
náklady na dopravu ţiaka do školy a späť vo výške ceny hromadnej dopravy.
P. Lesák uviedol, ţe dohodu i VZN prejednala FLPK a doporučila ich schváliť.
Starosta dal hlasovať o nasledovných uznesenia: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
schvaľuje dohodu o zriadení spoločného školského obvodu s obcou Turík .
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za : všetci
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje VZN č. 5 /2011– školský obvod
základnej školy zriadenej Obcou Lisková.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za : všetci
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Riaditeľ školy predloţil prítomným analýzu vyuţitia telocvične. Uviedol, ţe správca
telocvične bude robiť od 1.1.2012 len na 3,5 hod., pričom 80% tejto doby bude pre
potreby školy a nebude môcť otvárať skupinám z obce. Teraz je potrebné rozhodnúť,
kto bude chodiť otvárať a zatvárať telocvičňu, aby bola zabezpečená aj bezpečnosť
a poţiarna ochrana. Aby sa areál školy a telocvičňa po vyučovaní nedemolovala, je
potrebné, aby tam bol správca z obce.
Prebiehala veľmi rozsiahla diskusia o financovaní telocvične, poslanci prezentovali
veľké finančné investície obce do rekonštrukcie školy a telocvične. Taktieţ ročne
obec dáva 50 tis. Sk (1660€) na prevádzku telocvične. Poukazovali na vyuţitie
telocvične v iných obciach.
Starosta uviedol, ţe navštívil telocvične v Lúčkach, Liptovskej Osade, v Liptovských
Sliačoch a v ZŠ Kľačno. Hovoril o tom, aké opatrenia a opravy treba v telocvični
urobiť. Viackrát rokovali s riaditeľom o konkrétnych veciach pri opravách telocvične,
správcovstve, o spotrebe energií.
Opakovane diskutovali p. Lesák, p. Šrobár, p. Mrva, p. Štrbina, p. Ondrejka, hlavný
kontrolór, p. Tomková.
P. Ondrejka poţiadal, aby bol ako predseda školskej komisie informovaný o všetkých
dôleţitých otázkach, ktoré sa týkajú školstva.
Starosta uviedol, ţe bude znova rokovať s p. riaditeľom Kulichom a bude informovať
zástupcu starostu p.Lesáka, o stavebných veciach predsedu stavebnej komisie p.
Chovana a taktieţ p. Ondrejku – predsedu školskej komisie.
Bod č. 10 - Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2004 Poţiarny poriadok Obce Lisková
P. Tomková uviedla, ţe po piatich rokoch boli nové voľby Obecného hasičského
zboru v Liskovej. Taktieţ bolo doplnené technické vybavenia zboru. Preto
spracovala dodatok, ktorý bol zaslaný všetkým poslancom a prejednaný FLPK, ktorá
dodatok doporučila schváliť bez pripomienok.
P. Ondrejka, ktorý sa zúčastňuje na akciách organizovaných poţiarnikmi, doporučil,
aby sa nový hasičský zbor schválil podľa predloţeného návrhu. Navrhnutý veliteľ Ing.
Michal Mišík je zodpovedný a vhodný človek na túto funkciu.
P. Tomková poďakovala členom doterajšieho OHZ za ich prácu, ale zvlášť
doterajšiemu veliteľovi Romanovi Kubalovi, (teraz bol zvolený za predsedu DHZ),
ktorý mal najväčší podiel na znovuoţivení činnosti OHZ a svoju funkciu vykonával
veľmi zodpovedne, obetavo, bez nároku na akúkoľvek finančnú odmenu. Nový veliteľ
p. Mišík po nadobudnutí účinnosti VZN bude musieť absolvovať školenie, dlhé roky
robil strojníka, je zodpovedný aj ochotný. Dodatok VZN bol zverejnený, neboli ţiadne
pripomienky k členom OHZ ani k ostatným častiam VZN..
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
schvaľuje Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2004 Poţiarny poriadok Obce Lisková.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za : všetci
Bod č. 11 - Odpredaj pozemku - pri letisku pre Ing. Cyrila. Fogaša
1) P. Tomková uviedla, ţe odpredaj pozemku sa prerokovával na viacerých
zasadnutiach, na poslednom zasadnutí bol schválený zámer odpredaja. Tento je
zverejnený na internetovej stránke aj na úradnej tabuli od 23. novembra 2011. Návrh
zmluvy bol zaslaný všetkým poslancom a prerokoval ju i FLPK. Uznesenie v zmysle
zákona musí byť schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
P. Lesák prečítal návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje :
A) pre Ing. Cyrila Fogaša, trvale bytom Vitališovce 902 okres Liptovský Mikuláš, na
základe jeho ţiadosti č. 30/2011 ŢP zo dňa 9. 6. 2011 odpredaj nasledujúcich
pozemkov:
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a) pozemok s par. č. CNE-3763/502, druh pozemku – Orná pôda, s výmerou 3660
m2, parcela registra „E“
b) pozemok s par. č. CNE-4704, druh pozemku – Orná pôda, s výmerou 3966 m2,
parcela registra „E“
(Nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva č. 1770, ktorý je vedený Správou
katastra Ruţomberok, okres : Ruţomberok , obec Lisková, katastrálne územie:
Lisková a to časť „A – majetková podstata.
V časti „B „ je ako vlastník zapísaná : Obec Lisková - spoluvlastnícky podiel 1/1.)
do vlastníctva Ing. Cyrila Fogaša, narodeného 5.7.1960, trvale bytom Vitališovce
902 okres Liptovský Mikuláš v celosti.
Schválená kúpna cena za 1 m2 je 8,50 € (slovom osem eur päťdesiat centov).
Celková kúpna cena je vo výške 64.821,-eur (slovom: šesťdesiatštyritisíc osemsto
dvadsať jeden eur). (7626 m2 x 8,5 € = 64,821€)
Všetky náklady spojené s predajom uvedených pozemkov znáša kupujúci.
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje predaj nehnuteľností – pozemkov
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1990 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých predpisov a podľa Zásad
hospodárenia s majetkom obce Lisková § 28 A ako v prípade osobitného zreteľa,
nakoľko tieto pozemky obec
pre plnenie obecných povinností nevyuţíva.
Nadobúdateľ pozemkov nie je osoba uvedená v § 9 ods. 6, 7 hore citovaného
zákona.
Zámer previesť majetok týmto spôsobom obec zverejnila 23. novembra 2011 a je
zverejnený dodnes na úradnej tabuli a na obecnej webovej stránke.
Starosta dal hlasovať o prečítanom uznesení:
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za : všetci
Starosta dal o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje
kúpnu zmluvu s p. Fogašom a doporučuje ju starostovi podpísať.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za : všetci
Starosta uviedol, ţe sa rozprával s p. Fogašom a dohodli sa, ţe úhrada aj podpis
zmluvy sa uskutoční v januári.
Hlavný kontrolór upozornil, ţe sa bude platiť daň s príjmu vo výške 20% . Vzhľadom
k tomu, ţe úhrada bude v roku 2012, odvody sa uskutočnia v r. 2013, preto sa tento
výdaj nedával do rozpočtu r. 2012.
II)
Starosta prečítal ţiadosť p. Lauku s manţelkou, ktorí ţiadajú o odpredaj
pozemku, na ktorom je postavený ich rodinný dom a priľahlej záhrady. Rodinný dom
je ich vlastníctvom, odkúpili ho od Poľnohospodárskeho druţstva Lisková a aţ do
marca r. 2011 boli presvedčení, ţe pozemok je ich vlastníctvom, je oplotený, platili
zaň dane.
P. Lesák uviedol, ţe komisia preskúmala dôkladne ţiadosť i odôvodnenie, prečo sa
môţe predať podľa osobitného zreteľa. Navrhli na odpredaj cenu, akú vypláca pri
výkupe pozemkov obec. Taktieţ rodina Lauková musí uhradiť všetky náklady, ktoré
vznikli, aj všetky poplatky za prevod.
Hlavný kontrolór vysvetlil, ţe na školení sa právnika spýtal na moţnosti odpredaja
a právnik mu potvrdil, ţe v tomto prípade je moţnosť odkúpenia pozemkov za cenu,
ktorú určí obecné zastupiteľstvo a nie na základe znaleckého odhadu.
Predloţil návrh na uznesenie, ktoré prečítal p. Lesák: Obecné zastupiteľstvo
v Liskovej :
A) schvaľuje
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a) predaj pozemku parc. č. CKN 1226/58 o výmere 439 m², druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 1072 pre obec Lisková k.ú.
Lisková, ktorý je vedený Správou katastra Ruţomberok, okres :Ruţomberok
b) predaj pozemku parc. č. CKN 1226/124 o výmere 353 m², druh pozemku:
záhrady, zapísaného na LV č. 1072 pre obec k.ú. Lisková, ktorý je vedený Správou
katastra Ruţomberok, okres :Ruţomberok.
pre Jána Lauka, rod. Lauko, narodeného 6.2.1948, trvale bytom 034 81 Lisková 659,
občan SR a manţelku Editu Laukovú rod. Kóňovú, narodenú, 9.10. 1953 trvale
bytom bytom 034 81 Lisková 659, občianka SR za účelom majetkoprávneho
vysporiadania uţívaných pozemkov pod rodinným domom súpisné číslo 659
a priľahlej plochy za kúpnu cenu 3,65 €/ m² a poplatkov súvisiacich s prevodom
vlastníckych práv.
Predaj uvedených pozemkov sa uskutočňuje podľa ustanovenia § 9a, ods. 8,
písmena b Zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí, v znení neskorších zmien
a doplnkov, pretoţe pozemok je zastavaná plocha pod stavbou vo vlastníctve
kupujúceho vrátane priľahlej plochy a svojim umiestnením a vyuţitím tvorí celok so
stavbou.
Starosta dal hlasovať o prečítanom uznesení:
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za : všetci
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
doporučuje starostovi podpísať kúpnu zmluvu podľa bodu A.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za : všetci
Bod č. 12 - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lisková na
obdobie I. polrok 2012
Hlavný kontrolór uviedol, ţe návrh plánu bol zaslaný elektronicky aj v papierovej
podobe kaţdému poslancovi.
Poslanci nemali ţiadne pripomienky.
Starosta dal hlasovať o nasledovných uzneseniach:
I.
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Lisková na obdobie I. polrok 2012 podľa predloţeného návrhu
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za : všetci
II.
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej poveruje hlavného kontrolóra vykonaním
následných finančných kontrol podľa predloţeného návrhu plánu kontrolnej činnosti
v súlade s § 12, ods. 2, zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za : všetci
Bod č. 13 - Rôzne, diskusia
A) Ţelezničná stanica
Starosta uviedol, ţe p. Vrtichová ho 10. novembra informovala, ţe ţelezničnú
stanicu v našej obci chcú uzavrieť od 1.12. Najskôr telefonicky zisťoval, čo je na tom
pravdy a kto je kompetentný v tejto oblasti. Následne sa zúčastnil osobného
jednania v Liptovskom Mikuláši s p. Antonom Bobríkom, ktorý ho informoval, ţe
pracovisko v Liskovej je nerentabilné a preto sa od 1.12.2011 bude rušiť. Trţby za
predaj cestovných lístkov nepokrývajú náklady na prevádzku výdajne. Ak je
koeficient vyšší ako 1, je prevádzka stratová. Lisková má koeficient 1,04. Odporučil
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starostovi obrátiť sa so ţiadosťou o prehodnotenie zatvorenia stanice na Ţelezničnú
spoločnosť Slovensko - sekcia sluţieb zákazníkom do Bratislavy, čo okamţite aj
urobil. Starosta celú ţiadosť prečítal, okrem iného v ţiadosti uviedol, ţe po zvýšení
cestovného v novom roku sa koeficient zníţi. Poţiadal aj p. starostu z Liptovských
Sliačov, aby aj on pomohol danú situáciu riešiť s tým, ţe aj občania z L. Sliačov
vyuţívajú stanicu pri cestovaní vlakmi. Starosta p. Ondrejka to urobil a osobne sa v
tejto veci angaţoval. Začiatkom decembra prišla odpoveď od Mgr. Pavla Kravca zo
Ţelezničnej spoločnosti Slovensko, ţe svoje stanovisko nezmenia. Ako hlavné
dôvody uviedli:
- dlhodobý negatívny vývoj efektivity predajného miesta, ktorý sa ani zníţením o
jedného pracovníka nezlepšil, cestovné lístky si cestujúci môţu zakúpiť cestou
internetu, u sprievodcu vo vlaku a tieţ v predpredaji. Ponúkli od 1.2.2012 moţnosť
ekonomického prenájmu osobnej pokladnice, pričom odmena činí 5.000,- € za rok
bez DPH s tým, ţe všetky náklady na prevádzku predajného miesta si hradí nájomca
sám. Zo zarobených 5.000,- € by nájomca zaplatil: náklady na prevádzku, všetky
odvody, daň, nájom. Celé znenie podmienok pre zmluvný predaj cestovných
dokladov a lístkov je vyvesený vo vývesných skrinkách v obci Lisková a poskytne ho
i sám starosta. Poţiadal o predloţenie návrhov na riešenie vzniknutej situácie.
B)
Starosta uviedol, ţe p. Bančej predloţil projektovú dokumentáciu na stavbu
zámočníckej dielne na jeho pozemku, ktorý je umiestnený v obytnej zóne. Obec musí
dať súhlas na umiestnenie malého zdroja znečistenia, na vyňatie pôdy
s poľnohospodárskeho fondu. Obecné zastupiteľstvo musí dať súhlas s umiestnením
a zriadením prevádzkarne. Na otázku p. Štrbinu, či susedia súhlasia, starosta
odpovedal, ţe susedia sa budú vyjadrovať pri procese vybavovania stavebného
povolenia.
Predseda stavebnej komisie p. Chovan doporučil schváliť, pretoţe v obci je viac
takýchto malých prevádzkárni a nie sú problémy.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
súhlasí s umiestnením a zriadením prevádzky „Zámočnícka dielňa pre investora
Ľubomíra Bančeja, Lisková č. 553, na parcele číslo CKN 1967 LV 2878, i keď sa
parcela nachádza v obytnej zóne, za predpokladu, ţe pri prevádzke budú dodrţané
všetky hygienické, bezpečnostné a poţiarne predpisy.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za : všetci
C) Odmeny
Starosta informoval, ţe vţdy na konci roka sa schvaľuje odmena pre administrátora
webovej stránky p. Lesáka. V minulom roku to bolo 550,- € v hrubom, doporučuje
túto sumu ponechať.
Poslanci nemali pripomienky. Hlavný kontrolór uviedol, ţe v rozpočtovom opatrení je
naplánované len 332,-€, takţe v záverečnom účte to bude uvedené i s odôvodnením,
lebo uţ ďalšie rozpočtové opatrenie sa nebude v tomto roku schvaľovať.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení : Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
schvaľuje odmenu Ing. Milošovi Lesákovi za administráciu webovej stránky obce
v roku 2011 vo výške 550,- € v hrubom.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: Veronika Daňová, Peter Chovan, Jozef Mrva, Peter Štrbina, Peter Šrobár,
Jaroslav Timko
Proti:0
Zdrţal sa : Miloš Lesák, Miroslav Ondrejka, Jozef Roštek
Starosta poďakoval za prácu hlavnému kontrolórovi. Uviedol, ţe v roku 2011 ešte
nemal ţiadnu odmenu. Maximálna odmena môţe byť vo výške 30% z platu. Hlavný
kontrolór bol veľmi nápomocný aj v situácii, keď zobralo strechu zo Športklubu, pri
odstraňovaní následkov, zdokumentovaní i vyčíslení nákladov pre poisťovňu. Bolo to
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nad rámec jeho činnosti a zaslúţi si odmenu. Poţiadal poslancov, aby sa vyjadrili, ale
návrh na odmenu musia predloţiť poslanci.
P. Lesák navrhol odmenu Ing. Pirohovi – kontrolórovi obce Lisková za 3. štvrťrok
2011 vo výške 30%.
Starosta dal o jeho návrhu hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za : všetci
P. Ondrejka – predseda školskej komisie navrhol, aby sa riaditeľovi školy dala za
aktívnu trojročnú propagáciu obce odmena vo výške 150€. Túto odmenu navrhuje
vyplatiť za organizovanie mimoškolských akcií, ktoré spropagovali našu obec
v televízii i v časopisoch, z rozpočtu obce - poloţka propagácia, nie zo školského
rozpočtu.
Hlavný kontrolór uviedol, ţe odmenu z propagácie obce bude problematické
zdôvodniť. Diskutovali p. Mrva, p. Šrobár, p. Barteková.
Starosta uviedol, ţe odmenu mu uţ schválil a bolo to aj za uvedené akcie. Vyzdvihol
propagáciu, spoločenské aktivity, prvú zimu bolo zrealizované školské klzisko a pod.
K tomuto návrhu poslanci neprijali uznesenie.
P. Ondrejka sa spýtal, či boli uhradené všetky náklady p. Brestovskej z rekonštrukcie
MŠ. P. Barteková potvrdila, ţe všetky predloţené bloky boli uhradené.
D) Kultúrny dom
Starosta poţiadal poslancov, aby sa zamysleli nad vyuţitím kultúrneho domu, čo sa
tam bude v budúcnosti robiť.
V súčasnosti tam pracovníci, ktorí robia na VPP upratujú, nepotrebné poškodené
veci sa odvezú. Kultúrny dom sa temperuje, ale úniky tepla sú veľmi veľké. V kultúre
sa uţ uskutočnila jedna akcia.
Čestný občan našej obce p. farár Piecka zomrel, na jeho pohrebe sa zúčastnilo veľa
občanov, prišlo viac ako 60 kňazov. Hľadali sa moţnosti, kde urobiť kar. Starosta sa
informoval na hygiene, či je výnimočne moţné urobiť kar v kultúre a za akých
podmienok . Kar sa urobil, naši občania miestnosť kaviarne upravili veľmi pekne,
takţe kar bol dôstojný.
P. Lesák uviedol, ţe FLPK rokovala o otázke vyuţitia kultúrneho domu. Navrhli, aby
sa zriadila osobitná komisia, v ktorej by bolo rôzne zastúpenie. P. Kollár je ochotný
byť členom komisie, mal by tam byť nejaký poslanec, podnikateľ atď. Treba
vytypovať vhodných ľudí a osloviť ich. Najskôr by sa urobila vízia, zadefinovali by sa
potreby a po schválení obecným zastupiteľstvom by sa pristúpilo postupne
k rekonštrukcii kultúrneho domu.
E) P. Roštek sa vzdal mandátu poslanca a zároveň vzdanie i odôvodnenie predloţil
i v písomnej forme.
Starosta ho informoval, ţe pokiaľ sa vzdá mandátu, nemôţe to uţ vziať späť.
P. Roštek potvrdil, ţe sa skutočne vzdáva mandátu.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
berie na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Liskovej
p. Jozefa Rošteka, ktorý uviedol pre vzdanie sa mandátu nasledovné dôvody: Na
protest proti nehospodárnemu plytvaniu s obecnými financiami: nadstavba ihriska,
kúpa kultúrneho domu a nedokončenie chodníka od Adamčiaka po koniec obce,
ktorý bol prioritou vo volebnom programe.
Hlasovanie:
Prítomní: Veronika Daňová, Peter Chovan, Jozef Mrva, Peter Štrbina, Peter Šrobár,
Jaroslav Timko, Miloš Lesák, Miroslav Ondrejka
Za: Veronika Daňová, Peter Chovan, Jozef Mrva, Peter Štrbina, Jaroslav Timko,
Miloš Lesák, Miroslav Ondrejka
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Proti:0
Zdrţal sa : Peter Šrobár
P. Ondrejka sa spýtal, či p. Roštek odíde aj z rady školy.
P. Tomková odpovedala, ţe bol zvolený do rady školy za poslancov, takţe musí byť
nová voľba člena rady školy. Taktieţ bude musieť byť zvolený nový predseda
komisie pre kultúru a šport.
Starosta vysvetlil, ţe na uprázdnený mandát nastupuje za poslanca ako náhradník
kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov, ale nebol zvolený za poslanca. V tomto
prípade je to p. Lukačová, ktorú osloví. Ak bude súhlasiť , bude pozvaná na najbliţšie
zasadnutie obecného zastupiteľstva, kde podpíše sľub poslanca.
Viac bodov v rôznom nebolo.
Bod č. 14 – Ukončenie
Starosta poďakoval prítomným za účasť, poprial im šťastné preţitie vianočných
sviatkov a zasadnutie ukončil.
V Liskovej, 12.12. 2011
Zapisovateľka: Jana Tomková
Overovatelia:

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

Veronika Daňová ..............................
Peter Štrbina

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

Ing. Jozef Murina
starosta obce
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