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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej, 

ktoré sa uskutočnilo dňa  24. júna  2013  o 17.00 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 Kuboško, Elena 
Lukačová,  Ing. Jozef Mrva, Mgr. Miroslav Ondrejka, Peter Šrobár  

Neprítomní:  Peter Chovan, Peter Štrbina   

 Hlavný kontrolór -  Ing. Ferdinand Piroh 

Zapisovateľka  - Jana Tomková 

Pozvaná: Ing. Renáta Galanová – riaditeľka ZŠ s MŠ Lisková 

               Jarmila Barteková - účtovníčka 

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia 

Starosta privítal prítomných, skonštatoval, že prítomných je 7 poslancov  a zasadnutie OZ je 

uznášaniaschopné. Ďalej  oboznámil prítomných o zmene v plánovanom programe - bod 17 

sa prerokuje  za bodom 7, ostatné body sa posunú. V rôznom sa prerokuje žiadosť MUDr. 

Evy Omar Mohamedovej o zmenu VZN o otváracích hodinách z dôvodu veľkej hlučnosti 

v Esprese Miroslava Zigu, informácia o  investičnej výstavbe, žiadosť firmy Leta Inox 

o odsúhlasenie splátok dane z nehnuteľnosti na rok 2013 a odkúpenie pozemku pri 

kultúrnom dome. 

Starosta dal hlasovať o schválení  prečítaného programu s navrhovanou úpravou. 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
3. Voľba návrhovej komisie      
4. Kontrola uznesení  
5. Záverečný účet Obce Lisková za rok 2012 
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce  Lisková – 

predkladá  hlavný kontrolór Ing. Ferdinand Piroh 
7. Audítorská správa Obce Lisková za rok 2012 
8. Schválenie účelovej dotácie  pre miestne organizácie : Jednotu dôchodcov a  

DHZ 
9. Zmenu rozpočtu Obce Lisková na rok 2013  rozpočtovým opatrením č. 1 
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lisková na 2. polrok 2013 
11. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lisková č. 2/2011 o určení výšky príspevku 

na úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je 
Obec Lisková – dodatok č. 2 – prerokovanie a schválenie 

12. Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach chovu a držania 
domácich a úžitkových   zvierat v k.ú. obce Lisková  z 21.12.1992  

13. Pravidlá čerpania finančných prostriedkov určených na mimoškolskú záujmovú 
činnosť 

14. Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou v Liskovej 
15. Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska – prerokovanie a schválenie 
16. Verejné obstarávanie  
     – modernizácia WC v základnej škole 

- smernica Obce Lisková o verejnom obstarávaní - podľa zákona platného od 
1.7.2013 - prerokovanie 

17. Schválenie prísediacich Okresného súdu v Ružomberku 
18. Žiadosť od Poľovného združenia Salatín o užívanie poľovného revíru 
19. Rôzne, diskusia, uznesenie 
20. Ukončenie  
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Hlasovanie: 

Prítomní: všetci  

Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 

Bod č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta za zapisovateľku určil p. Tomkovú, za overovateľov zápisnice p. P. Lukáčovú a p. 

Kubošku.  

Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie 

Starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie p. Lesáka  a za člena p. Daňová a dal 

o svojom návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prítomní : všetci 

Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 
Bod č. 4 - Kontrola uznesení 
Hlavný kontrolór previedol  podrobnú kontrolu uznesenia zo dňa 15.4. 2013 a 26.4.2013. 

Skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.  

Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na 

vedomie  kontrolu  uznesení zo dňa 15.4. 2013 a 26.4.2013, ktorú uskutočnil hlavný 

kontrolór Ing.  Ferdinand Piroh. 

Hlasovanie: 

Prítomní : všetci 

Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 
Bod č. 5  - Záverečný účet Obce Lisková za rok 2012 
Bod č. 6  -  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce  Lisková  
Bod č. 7  - Audítorská správa Obce Lisková za rok 2012 
 
Starosta požiadal p. Bartekovú, aby informovala prítomných o záverečnom účte.  
P. Barteková uviedla, že v minulom roku sa hospodárilo  podľa schváleného rozpočtu, 
v priebehu roka boli schválené dve zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením. V roku 2012 sa 
hospodárilo s prebytkom.  Záverečný účet bol zverejnený na webovej stránke obce i na 
úradných tabuliach. Bol doručený všetkým poslancom. Taktiež bol prejednaný na Finančnej 
a legislatívno-právnej komisii.  Uviedla, že veľmi vysoké náklady sú na likvidáciu odpadov. 
Požiadala, aby sa poslanci spýtali, ak im je niečo nejasné. 
P. Lesák uviedol, že niektoré akcie sa neurobili, niektoré plánované príjmy neboli naplnené. 
Likvidácia odpadov je finančne náročná. Náklady navýšila aj likvidácia jamy na odpad, ktorá 
bola umiestnená na cintoríne.  Komisia doporučila záverečný účet schváliť.  
 
Hlavný kontrolór uviedol, že jeho stanovisko bolo zverejnené  a zaslané poslancom tak isto 
ako záverečný účet. Oznámil, že daň z príjmu fyzických osôb bola vyššia ako sme 
predpokladali. Hospodárili sme s prebytkom. Podrobne vysvetlil svoje stanovisko. Doporučil, 
aby poslanci schválili hospodárenie bez výhrad. Auditorka tiež podrobne kontrolovala 
hospodárenie v obci, kontrolovala aj uznesenia a zápisnice zo zasadnutí obecného 
zastupiteľstva. Vyzval poslancov, aby sa spýtali na podrobnosti. 
P. Lukačová sa spýtala, aké stanovisko zaujíma k pohľadávkam. 
Hlavný kontrolór uviedol, že pohľadávky sa vymáhajú cez právnika aj cez exekúcie. Dlžná 
nám je firma Lega Inox. Rok 2011 a rok 2012 splatila  46 000,-€ nám a 10 000,-€ 
exekútorovi.  Za rok 2010 je ešte dlžná  23 017,- €.  Na rok 2013 požiadala o splátkový 
kalendár, lebo nie je schopná celú sumu naraz uhradiť. Taktiež je nám dlžná firma Katami, 
kde sa menil majiteľ. 
Starosta uviedol podrobne o jednaniach so zástupcami firmy Lega Inox. Je záujemca o kúpu 
časti nehnuteľnosti, ktorú vlastní Lega Inox. Požiadali o búracie povolenie, budúci týždeň by 
malo povolenie nadobudnúť účinnosť.  
 
Starosta dal hlasovať o nasledovných uzneseniach: 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej: 
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1/ schvaľuje  Záverečný účet obce za rok 2012 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

Plnenie a čerpanie rozpočtu 2012  -    skutočnosť v € 
 

 Bežné príjmy obce  922 789  

 Bežné príjmy RO 37 048  

 Bežné výdavky obce 359 167   

 Bežné výdavky RO 477 493  

 Hospodárenie BR 123 177   

 
   

 Kapitálové príjmy obce  74 111  

 Kapitálové príjmy RO 0   

 Kapitálové výdavky obce 146 469  

 Kapitálové výdavky RO 0   

 Hospodárenie KR -72 358   

 
Rozdiel – prebytok    rozpočtu 50 819  

 

Finančné príjmy obce – finančné 

príjmové  operácie,  rezervný fond    

 Finančné výdavky obce 0  

 Hospodárenie FO  0  

 
Usporiadanie výsledku  hospodárenia za rok 2012 v € 

 Hospodárenie celkom    

 Príjmy     celkom 1 033 948,57  

 Výdavky celkom        983 129,30    

 Rozdiel – prebytok   rozpočtu                                                                                                                                                                               50 819,27  

 Prebytok rozpočtového hospodárenia obce: 

       Prebytok hospodárenia  za rok 2012 je :    50 819,27 €   

Hlasovanie: 

Prítomní : všetci 

Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 

2./  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  použitie prebytku v sume 50 819,27 €, zisteného podľa 

ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, na  tvorbu rezervného fondu.  

Hlasovanie: 

Prítomní : všetci 

Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 

3./ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:   

        a/ stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2012 

          Hlasovanie: 

          Prítomní : všetci 

          Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 

        b/ správu audítora za rok 2012 
  Hlasovanie: 

                    Prítomní : všetci 

  Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 

 
Bod č. 8 - Schválenie účelovej dotácie  pre miestne organizácie : Jednotu dôchodcov 

a  DHZ 
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Starosta vysvetlil, že p. Šrobár  v minulosti kúpil od obce pozemok, ktorý však nevyužíval, 
preto ho ponúkol obci na spätné odkúpenie. Obec nemala záujem. Po čase však p. Šrobár 
pozemok predal a zo zisku dal dar pre Jednotu dôchodcov a pre DHZ. Obec neplatí daň 
z daru, preto tento dar išiel zmluvou na obec a pre zložky sa urobí dodatok ku zmluve  
o dotáciách. 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje   mimoriadnu  dotáciu pre: 

1)  DHZ Lisková  – 500,-€ 

2) Jednotu dôchodcov MO Lisková – 500,-€ 

Hlasovanie: 

Prítomní : všetci 

Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 

P. Lukačová poďakovala poslancovi Šrobárovi za dar, ktorý určil tým, ktorí to najviac 

potrebujú – dôchodcom a hasičom. 

Bod č. 9 - Zmenu rozpočtu Obce Lisková na rok 2013  rozpočtovým opatrením č. 1 
P. Barteková podrobne uviedla potrebu zmeny rozpočtu. Návrh dostali všetci poslanci. 
P. Lesák uviedol, že FLPK prešla podrobne zmenu rozpočtu a doporučila ju schváliť. 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   zmenu  rozpočtu Obce Lisková 
rozpočtovým opatrením  č. 1/2013 nasledovne:  

1.   zvýšenie a zníženie   príjmov na podpoložke bežného rozpočtu:   

                   Bežné príjmy   EUR 

     

  Výnos dane z príjmov FO     5 640 

  Príjem  z poistného- živ.ud. strecha OŠK     11 097 

  Prenájom  strechy KD- ORANGE      2 603 

  Dotácia na  rozvoj životného prostredia     -22 

  Dotácia na stavebný  úrad     -38 

  Dotácia  na register obyvateľov     -15 

  Dotácia na matričnú činnosť     28 

  Dotácia na školstvo - prenesené kompetencie ZŠ      6 637 

  Dotácia na  vzdelávacie  poukazy     -249 

  Dotácia na MŠ - predškolská výchova     734 

  Dotácia pre žiakov zo soc.znevýhod.prostredia     -100 

  Dotácia na  5% zvýšenie platov na MŠ,ŠJ, ŠKD 
1/2 
rok   3 094 

  
Dotácia na  opravu ciest uzn.vlády 134/2013 a 
184/2013     1 987 

  Príjem   - dar CIPI na činnosť  JDS a  DHZ      1 000 

  Spolu:     32 396 

      

2. Zvýšenie a zníženie  výdavkov  na  podpoložke  bežného rozpočtu     

Program Bežné výdavky     

     

1 Finančný audit     443 

          

7 Oprava ciest uzn.vlády 134/2013 a 184/2013     1 987 

          

8 Na školstvo - prenesené kompetencie ZŠ      6 637 

8 Na školstvo - originálne komp. ŠKD - TaS      580 

8 
Na školstvo - OK- MŠ, ŠJ, ŠKD 5 % zvýšenie platov - 
1/2 rok     3 094 



 5 

 

Hlasovanie: 

Prítomní : všetci 

Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 
Bod č. 10  - Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Lisková na 2. polrok 2013 
Hlavný kontrolór p. Piroh uviedol, že návrh plánu bol zverejnený a doručený všetkým 
poslancom. Nik nemal žiadne pripomienky starosta dal hlasovať o nasledovných  
uzneseniach:  
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej: 

I. schvaľuje  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lisková na obdobie II. 
polrok 2013 podľa predloženého návrhu 
Hlasovanie: 

                 Prítomní : všetci 

Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 
II. poveruje hlavného kontrolóra vykonaním následných finančných kontrol podľa 

predloženého 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           Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 
Bod č. 11  - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lisková č. 2/2011 o určení výšky 
príspevku na úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých 
zriaďovateľom je Obec Lisková – dodatok č. 2  
P. Tomková uviedla, že riaditeľka školy Ing. Galanová požiadala  listom o schválenie 
príspevku vo výške 1,- € na mesiac a žiaka  na režijné náklady v školskej jedálni. Taktiež  na 
OZ dňa 26. 4. 2013, informovala, že je veľký záujem o klub detí, takže možno od septembra 
2013 bude potrebné zriadiť 2 oddelenia. V roku  2013 sú náklady na klub  13 425,-€. Z toho 
mzdové náklady na jedného pracovníka  sú 12 350,- €. P. Tomková uviedla, že na základe 
toho spracovala dodatok. Niektoré deti navštevujú klub na kratšiu dobu, preto doporučuje, 
aby jedno oddelenie bolo na kratšiu dobu a zamestnala sa  pracovná sila na čiastočný 
úväzok,  aby  ďalšie mzdové náklady neboli  také vysoké. Takže na čiastočnú úhradu  
nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí by prispieval zákonný zástupca žiaka 
mesačne sumou 3,50 €  v prípade, že žiakovi klub zabezpečuje činnosť max 2 hodiny denne 
a 7,- € v prípade, že žiakovi klub zabezpečuje činnosť  viac ako 2 hodiny denne. 
 P. riaditeľka dala pripomienku a žiadala, aby  príspevok bol jednotný  5,-€, lebo 

z prevádzkových dôvodov je ťažko rozdeliť prevádzku podľa dodatku. FLP komisia  

prehodnotila pripomienku a čiastočne  pripomienke vyhovela, ale doporučila, aby ostalo 

rozdelenie na 2 úhrady. Takže na čiastočnú úhradu  nákladov spojených s činnosťou 

školského klubu detí by prispieval zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 3,- €  v prípade, 

že žiakovi klub zabezpečuje činnosť max 2 hodiny denne a 5,- € v prípade, že žiakovi klub 

zabezpečuje činnosť  viac ako 2 hodiny denne.  

8 Na   vzdelávacie poukazy     -249 

8 Na školstvo - Mimoškolská záujmová činnosť    
 DPFO-
zdroj 11 190 

8 Na MŠ-predškolská výchova     489 

8 Pre žiakov zo soc.znevýhod.prostredia     -67 

8 Nájom Katolícka škola  -  školstvo - dielne     2 081 

          

9 Nájom budov -  Katolícka škola  - kultúra - organizácie      4 161 

9  Dotácia od  CIPI na činnosť  JDS a  DHZ      1 000 

          

11 Príspevok pre prvákov na r. 2013/2014 á 50,-  x 21     1 050 

  Spolu:     32 396 
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P. Tomková pripomienku aj doporučenie komisie spracovala a doručila všetkým poslancom.  

P. Lesák uviedol, že skutočný záujem o školský klub zistíme až v septembri, ale bolo 

potrebné určiť pravidlá, ktoré sa však podľa potreby môžu meniť. Ak budú dva oddelenia, 

bude potrebná ďalšia sila, ale to je už na p. riaditeľke ako si to personálne zabezpečí.  

P. riaditeľka však nesúhlasila s návrhom a žiadala,  aby sa nedelila činnosť klubu na hodiny, 

ale aby sa platil jeden poplatok a to 5,-€. 

Hl. kontrolór uviedol, že má obavu, aby to neviedlo k tomu, že p. riaditeľka bude žiadať 
financie na mzdu pre ďalšiu pracovnú silu.  
P. riaditeľka uviedla, že to nemá v záujme.  
P. Lesák  navrhol, aby sa vyhovelo p. riaditeľke, ak teda nebude žiadať peniaze na mzdy 
a aby sa sadzba zjednotila na 5 €. 
 
Starosta dal hlasovať o uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje  dodatok č. 2 
k  Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Lisková č. 2/2011 o určení výšky príspevku na 
úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Lisková 
so zapracovaním pripomienky: Na čiastočnú úhradu  nákladov spojených s činnosťou 
školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 5,- € . 
Hlasovanie: 

                 Prítomní : všetci 

Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 

P.Lukačová a p. Daňová žiadali, aby sa na obecnom úrade aj v školských zariadeniach  

jednalo s pracovníkmi v dôchodkovom veku o spôsobe odchodu do dôchodku, pretože je 

veľká nezamestnanosť mladých a je veľká kritika zo strany občanov. 

Starosta a p. Galanová  uviedla, že nie je možnosť bez zrušenia pracovného miesta dať 

pracovníkom v dôchodkovom veku výpoveď. 

 

Bod č. 12 - Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach chovu a 
držania domácich a úžitkových   zvierat v k.ú. obce Lisková  z 21.12.1992  
P. Tomková  vysvetlila, že  uvedené VZN je v rozpore s platnými právnymi normami, veľká 
časť z neho už nahradilo nové VZN o chove psov. Niektoré časti sa využívali pri riešení 
spolu medzi susedmi. Zmenili sa zákony a VZN nie je už s nimi v súlade, preto ho navrhuje 
zrušiť celé.  
 P. Lesák uviedol, že finančná komisia doporučuje obecnému zastupiteľstvu zrušiť VZN o 
podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat. 
Starosta dal hlasovať o uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje  zrušenie VZN 

č. 5/1992 o podmienkach chovu a držania domácich a úžitkových zvierat v kat. území obce 

Lisková.   

                 Prítomní : všetci 

Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 
Bod č. 13 - Pravidlá čerpania finančných prostriedkov určených na mimoškolskú 
záujmovú činnosť 
P. riaditeľka predložila návrh čerpania, ktorý bol doručený všetkým prítomným, kde bol 
podrobne rozpísaný spôsob čerpania, rozdelenie akcií aj finančných prostriedkov. Tento 
návrh bol doručený všetkým poslancom. 
P. Lesák - FLPK  prejednala pravidlá, doporučuje doplniť do zoznamu krúžkov aj tie krúžky, 
ktoré nie sú vedené pedagogickými pracovníkmi školy a uviesť pri každom krúžku týždenný 
počet hodín. Doplniť krúžky OŠK, OHZ a DOMKY. Po doplnení požadovaných údajov 
doporučujeme obecnému zastupiteľstvu pravidlá vziať na vedomie.  Treba zvážiť, aby neboli 
príliš vysoké odmeny pre vedúcich krúžkov, ako to bolo, keď boli zamestnaní cez Centrá 
voľného času. Prostriedky sa budú poskytovať štvrťročne. 
Hlavný kontrolór doporučil, aby p. riaditeľka polročne spracovala podrobnú správu o čerpaní 
finančných prostriedkov.  
Starosta dal hlasovať o uznesení : Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Pravidlá 
čerpania  finančných prostriedkov určených na mimoškolskú záujmovú činnosť. 
Hlasovanie: 
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                Prítomní : všetci          Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 

Bod č. 14  - Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou 

v Liskovej 

P. Tomková uviedla, že v zmysle zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve Obec Lisková ako   zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, oznamuje 

údaje o elokovaných   pracoviskách školy ministerstvu školstva. Je potrebné doložiť 

zriaďovaciu listinu základnej školy s materskou školou.   Naša zriaďovacia listina má už viac 

dodatkov a aby sme nemuseli  vždy zasielať všetky dodatky, spoločne s p. riaditeľkou a p. 

Babicovou, pracovníčkou spoločného školského úradu sme spracovali dodatok č.4 v úplnom 

znení. Tento bol doručený všetkým poslancom.  FLPK doporučila dodatok schváliť. 

Pripomienky neboli. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje  
Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou v Liskovej podľa 
predloženého návrhu 
Hlasovanie: 

                 Prítomní : všetci 

Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 

Bod č.  15 - Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska  – prerokovanie a schválenie 
P. Tomková uviedla, že prevádzkový poriadok spracovala školská komisia už v minulom 
roku. Od dodávateľa sme vyžiadali ešte údaje, ktoré nám potvrdili spôsob využívania 
a údržby ihriska.   
Starosta dal hlasovať o schválení prevádzkového poriadku viacúčelového ihriska podľa 
predloženého návrhu. 
Hlasovanie: 

                 Prítomní : všetci 

Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 
Bod č. 16  - Verejné obstarávanie  

– modernizácia WC v základnej škole 

- smernica Obce Lisková o verejnom obstarávaní - podľa zákona platného od 
1.7.2013 - prerokovanie 

P. Šrobár, predseda komisia pre verejné obstarávanie. uviedol, že na zákazku – 
„Modernizácia WC v základnej škole“ bola zverejnená  výzva na úradných tabuliach, 
webovej stránke obce a oslovené boli 3 firmy. Neprihlásil sa žiadny záujemca.  Musela sa 
urobiť  nová výzva, na základe ktorej sa  prihlásili  dvaja záujemcovia: GARS  s.r.o. 
Liptovský Mikuláš  a Tesaf s.r.o. Liptovská Teplá. Komisia skontrolovala všetky náležitosti, 
ktoré obe firmy splnili . Uskutočnila sa elektronická akcia. Vyhrala ju firma Gars, ktorú 
komisia doporučuje schváliť ako dodávateľa stavby.    
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    na 
základe verejného obstarávania a doporučenia Komisie pre verejné obstarávanie     
schvaľuje za dodávateľa  stavby : „Modernizácia WC a kanalizácie v základnej škole 
Lisková“ firmu  : GARS  s.r.o. Liptovský Mikuláš   a doporučuje riaditeľke ZŠ s MŠ podpísať 
zmluvu o dielo.   Hodnota diela   s DPH  je   10 200,- €  (8500,00€ + 20%DPH  1700,-€). 
Hlasovanie: 

                  Prítomní : všetci 

Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 

P. Šrobár uviedol, že je novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá platí od 1.7. 2013. Je 
potrebné aktualizovať vnútorný  predpis platný pre Obec Lisková. Musí ho urobiť odborne 
spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie. Tento predpis pripravuje člen komisie Ing. 
Rastislav Horvát, koncept by mal spracovať do 14 dní. Po prejednaní a doporučení, bude 
predpis predložený na najbližšom zasadnutí  obecného zastupiteľstva.  
 
Po tomto bode odišla riaditeľka ZŠ a prišli  zástupcovia poľovného zväzu Salatín. 
 
Bod č. 17 - Schválenie prísediacich Okresného súdu v Ružomberku 
P. Tomková uviedla, že z Okresného súdu z Ružomberka bola doručená žiadosť 
o schválenie  3 prísediacich okresného súdu. Doporučili, aby obec schválila doterajšie 



 8 

prísediace, ktoré však už túto funkciu z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti v ďalšom 
volebnom období nechcú vykonávať. Žiadosť preposlala všetkým poslancom, aby navrhli 
kandidátov, taktiež sme oslovili viacerých občanov. Nakoniec záujem prejavila p. Daňová 
a p. Štrbinová.  Návrh sme zaslali na vyjadrenie predsedníčky okr. súdu. Tá k navrhovaným 
kandidátkam dala kladné vyjadrenie. Pripomienky neboli. Starosta dal hlasovať o uznesení: 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje do funkcie prísediacich Okresného súdu 
v Ružomberku na volebné obdobie rokov 2014-2017: 

1. p. Veroniku Daňovú 

2. p. Beatu Štrbinovú 
Hlasovanie: 

Prítomní : všetci 

Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 
Bod č. 18 - Žiadosť poľovného zväzu o užívanie poľovného revíru Salatín 
Z Poľovného združenia Salatín prišla písomná žiadosť na uzatvorenie zmluvy o užívaní 
poľovného revíru na účel výkonu práva poľovníctva. 
Na zasadnutie OZ prišiel p. Milan Slimák a p. Radoslav Poprac. P. Poprac uviedol, že 
poľovný revír Salatín má  110 ha, z toho Obec Lisková  vlastní 10 ha . Od  1. júla 2013 je 
platný zákon, kedy bude potrebný súhlas 51 % vlastníkov, aby sa schválili nové zmluvy. 
Nové zmluvy by boli platné od 1.1.2014. Bonita zveri  v našom chotári je minimálne 1,30€ za 
ha . Zmluva by mala platiť 15 rokov.  
P. Lesák uviedol, že FLPK nemala výhrady a  doporučila, aby sa schválilo zastupovanie. Po 
diskusii dal starosta hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  
poveruje   starostu Ing. Jozefa Murinu zastupovaním obce na Zhromaždení vlastníkov 
poľovných  pozemkov – Poľovného revíru Salatín ohľadom uzatvorenia zmluvy o užívaní 
poľovného revíru na účel výkonu práva poľovníctva. 
Hlasovanie: 

                  Prítomní : všetci 

Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 

Zástupcovia PZ Salatín  zo zasadnutia odišli.  
 
Bod č. 19 -  Rôzne, diskusia, uznesenie 
A) Starosta prečítal žiadosť MUDr. Evy Omar Mohamedovej o zmenu VZN o otváracích 

hodinách z dôvodu veľkej hlučnosti v Esprese Miroslava Zigu, ktorý nedodržuje otváracie 

hodiny a púšťa aj po polnoci nahlas diskotékovú hudbu. Podľa  VZN  sú otváracie hodiny -  

v zimnom čase, t.j. od 1. októbra do 30. apríla do 21.00 hod.,  letnom čase, t.j. od 1. mája do 

30. septembra   do 22.00 hod. s výnimkou v mesiaci júl a august, kedy  je zatváracia doba                                          

o 23.00 hod.  

P. Lesák uviedol, že FLPK nedoporučuje zatiaľ meniť VZN, ale doporučuje starostovi 

napísať p. Zigovi list, kde ho vyzve na dodržiavanie VZN a na dodržiavanie nočného kľudu, 

ak nie použiť sankcie. P. Omarovej dať odpoveď, že išiel list p. Zigovi. 

Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  odporúča  Ing. Jozefovi Murinovi – starostovi 
obce zaslať p. Miroslavovi Zigovi  list s upozornením na nedodržiavanie VZN v jeho 
pohostinskom zariadení.  
Hlasovanie: 

                  Prítomní : všetci 

Za : Lesák, Daňová, Kuboško,   Mrva,  Ondrejka,  Šrobár  
Proti: 0 

Zdržala sa: Lukačová 

 
B)          Žiadosť od Lega-Inox o povolenie splátok  
Starosta predložil žiadosť firmy Lega-Inox o povolenie splátok dane z nehnuteľnosti na rok 
2013. S firmou viackrát rokoval, nie sú schopný zaplatiť naraz. 
P. Lesák uviedol, že FLPK odporúča obecnému zastupiteľstvu vyhovieť žiadosti o zaplatenie 
dane z nehnuteľnosti podľa splátkového kalendára.  Ak by však firma neplatila, ihneď dať 
výzvy na zaplatenie a na exekúciu. P. Lesák prečítal návrh na uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje splátkový kalendár pre zaplatenie dane 
z nehnuteľnosti za rok 2013 pre firmu Lega-Inox nasledovne: 
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1. splátka            6 800 EUR  do 31.7.2013 
2. splátka            3 400 EUR  do 31.8.2013 
3. splátka  3 400 EUR  do 30.9.2013 
4. splátka  3 400 EUR  do 31.10.2013 
5. splátka  3 400 EUR  do 30.11.2013 
6. splátka  3 982,60EUR  do 15.12.2013  
Spolu 24 382,60 EUR 

Starosta dal hlasovať o prečítanom uznesení 

Hlasovanie: 

      Prítomní : všetci 

Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 
C) Starosta navrhol odkúpenie pozemku CKN parcelné číslo 663 o výmere 367m2 
zapísanom na LV č.4445 za kultúrnym domom na vytvorenie parkovacích miest. Odkúpenie 
sa prejednávalo už v minulosti na zasadnutí OZ, vtedy odkúpenie nebolo schválené. Každá 
stavba, ktorá je na verejný účel musí mať určitý počet parkovacích miest, inak nemusí byť 
vydané stavebné povolenie, preto je potrebné získať pozemok. 
Oslovil vlastníčku p. Dvoranovú, ktorá je ochotná odpredať pozemok  za 12,-€/m2 a obec 
bude znášať všetky náklady. Do zmluvy chce dať, aby bola klauzula, že suma bude 
vyplatená do 5 dní od zavkladovania v katastri nehnuteľnosti.  
FLPK doporučuje obecnému zastupiteľstvu odúhlasiť odkúpenie pozemku v cene 12€/m2 . 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje 
odkúpenie pozemku CKN parcelné číslo 663 o výmere 367m2 zapísanom na LV č.4445 za 
kultúrnym domom na vytvorenie parkovacích miest  v cene 12,-€ za m2. 
Hlasovanie: 

                  Prítomní : všetci 

Za : všetci           Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 
D) Informácia o investičných prácach 
Je vydané rozhodnutie o umiestnení stavby verejnou vyhláškou na líniovú stavbu: „Chodník 
pre peších pri ceste III/018104 v km 3,42150-4,15555 a v km 4,31939-4,38772. 
13.6. 2013 bolo rozhodnutie zvesené a na 15 deň nadobudne právoplatnosť. 
Obvodný stavebný úrad v Žiline vydá oznámenie, prebehne vyvlastnenie a približne do 1,5 
mesiaca by to malo byť ukončené. 
 
Materská škola – všetky práce sa uskutočnili, práce boli skontrolované a podpísané 
stavebným dozorom, faktúry boli dodávateľovi preplatené. Niektoré práce sme robili aj 
svojpomocne. Ešte obec musí dať urobiť Energetický certifikát, potom predložíme faktúry na 
preplatenie Ekofondu. 
 
Viacúčelové ihrisko s umelou trávou v základnej škole – opravili sa  bránky a časť pletiva, 
osadili sa siete. Siete zakladali a ukotvili požiarnici. Treba ešte zabudovať vstupné bráničky. 
 
Úpravu potoka robí Povodie Váhu. Pri povodniach pracovníkov sťahovali na iné pracoviská, 
takže trochu sa omeškali, ale teraz už budú pokračovať v prácach. Obec musí zakúpiť 
panely na premostenie potoka, už sme ich objednali v zmysle verejného obstarávania, ktoré 
sa robilo minulý rok. Obec bude musieť vybudovať most  na ceste na novú ulicu z vlastných 
zdrojov. Na môstok bol spracovaný projekt, výkaz výmer, statický posudok, treba vybaviť 
stavebné povolenie, ktoré bude vydávať špeciálny stavebný úrad pre dopravné stavby 
a cestné komunikácie. 
 
Kultúrny dom – uskutočnili sa  tri sedenia komisie pre KD so spracovateľom projektovej 
dokumentácie. Vychádzalo sa so súťažného návrhu, kde komisia konštatovala, že je 
potrebné priečelie zachovať. Balkón bude terasa, s prednej strany bude riešený 
bezbariérový prístup, namiesto krčmy bude detská ambulancia a zubár, z druhej strany  
bude všeobecný lekár a výdajňa liekov.  Pod orchestriskom bude posedenie  a dole schodmi 
pod javisko výčap. V piatok sa podpísala zmluva s firmou GAM, zmluva je zverejnená na 
www.liskova.sk.  

http://www.liskova.sk/
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Vstup z východu bude v projekte ako veranda. Stavebný dozor musí zabezpečiť  obec. 
Problém bude s verejným obstarávaním, ktoré sa musí urobiť na celú rekonštrukciu  a nie po 
jednotlivých profesiách, ako sme to plánovali. Presný postup podľa nového zákona ešte 
preveríme. 
P. Šrobár navrhol urobiť na kultúrnom dome aspoň nejaké práce, ktoré sa dajú urobiť aj bez 
stavebného povolenia. Aspoň strechu zatepliť, ktorá je najdôležitejšia. Treba riešiť spôsoby 
úpravy  jednotlivých častí stavby, alternatívy. Treba spoločne koordinovať, môžu sa robiť 
búracie práce vo vnútri, začať robiť siete. 
Starosta uviedol, že na stretnutí komisie so zástupcami firmy GAm sa konzultovali 
dispozičné zmeny. Alternatívy riešenia sa bude robiť podľa potreby.  
 
Starosta pozval prítomných na podujatie Lisková sa zabáva a na výstup na  Choč.  
 
P. Lukačová – voda na hornom konci nepretekala do skruží. Starosta uviedol, že je tam 
problém so spádom. Zabezpečil kanalizačnú rúru, dajú sa mriežky, aby voda mohla odtekať. 
Starosta uviedol, že naši pracovníci počistili  potoky do Skorína a do Jamníka, tento týždeň 
sa bude robiť potok od obchodu smerom na sever. 
 
 
Mrva sa spýtal, ako dopadlo šetrenie ohľadom škodovej udalosti, keď z Martinčeka sa pohlo 
hnojisko do nášho potoka a všetky ryby tam zhynuli. Starosta odpovedal, že        Martinček 
dostal pokutu 4 tis. € a hnojisko premiestnili na iné miesto. P. Mrva navrhol zakúpiť rybky a  
zarybniť  naše jarky. 
 
P. Mrva sa ďalej pýtal, ako funguje urbár, lebo vraj sa v noci sa zváža drevo z hory, či je 
možnosť aby  obec zakročila. Starosta odpovedal, že teraz  sú 2 osoby oprávnené 
podpisovať za urbár: p. Ľudovít Teniak a Ing. Miroslav Lukač. Má byť zvolaná valná 
hromada, ak sa do určitého termínu nezvolá, správu urbariátu prevezme štát. Bolo podané 
aj trestné oznámenie ohľadom nelegálneho zvozu dreva, rieši to polícia, ale obec nemôže 
zasiahnuť. Časť pozemkov urbariátu patrí do chráneného územia, ale urbáriát nemôže 
dostávať finančné odškodnenie. 
 

Viac bodov v rôznom nebolo. 

Bod č. 20 – Ukončenie 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

V Liskovej,  24.6. 2013   

    

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

Overovatelia:     Elena Lukačová      ............................... 

                          Peter  Kuboško        ............................... 

 

 

                                                                                                          Ing. Jozef Murina 

                                                                                                             starosta obce 

 


