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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej, 

ktoré sa uskutočnilo dňa  28. októbra  2013  o 16.00 hod. 

na Obecnom úrade v Liskovej 

 
Prítomní :  podľa prezenčnej listiny 
Starosta obce  -  Ing. Jozef Murina 

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Liskovej 

Prítomní: Veronika Daňová,  Peter Štrbina,   Elena Lukačová,  Ing. Jozef Mrva,  

                Mgr. Miroslav Ondrejka,  Peter Kuboško,  

Neprítomní: Peter Šrobár ,  Peter Chovan,  Ing. Miloš Lesák – zástupca starostu – všetci 
ospravedlnení 

Hlavný kontrolór -  Ing. Ferdinand Piroh 

Zapisovateľka  - Jarmila  Barteková 

Pozvaná:  p. riaditeľka ZŠ Lisková :   Ing. Renáta Galanová  

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia 

Starosta prečítal program.    Pripomienky neboli. 

Starosta dal hlasovať o schválení  prečítaného programu. 

Program: 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
3. Voľba návrhovej komisie      
4. Kontrola uznesení  
5. Vyhodnocovacie správy za školský rok 2012/2013 za ZŠ Lisková a MŠ Lisková    
6. Zmena Rozpočtu obce Lisková na rok 2013 rozpočtovým opatrením č.2 
7. Príprava Rozpočtu obce Lisková na r.2014 
8. Rôzne, diskusia, uznesenie 
9. Ukončenie 

Hlasovanie: 

Prítomní:  Veronika Daňová,  Peter Štrbina, Elena Lukačová,  Ing. Jozef Mrva, 

                 Mgr. Miroslav Ondrejka, Peter Kuboško, 

  

Za :   všetci prítomní  6       Proti: 0               Zdržal sa: 0 

  

Bod č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta za zapisovateľku určil p.Jarmilu Bartekovú, za overovateľov zápisnice p.Elenu 

Lukáčovú a p.  Petera Štrbinu   

Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie 

Starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie  Ing. Jozefa  Mrvu  a za člena Veroniku 

Daňovú    a dal o svojom návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 

Prítomní:  Veronika Daňová,  Peter Štrbina, Elena Lukačová,  Ing. Jozef Mrva, 

                 Mgr. Miroslav Ondrejka, Peter Kuboško, 

  

Za :  všetci prítomní  6          Proti: 0               Zdržal sa: 0 

  
Bod č. 4 - Kontrola uznesení 
Hlavný kontrolór previedol  podrobnú kontrolu uznesení zo dňa 9.9.2013. Skonštatoval, že 

všetky uznesenia boli splnené.  
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Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na 

vedomie  kontrolu  uznesení zo dňa 9.9.2013, ktorú uskutočnil hlavný kontrolór Ing.  

Ferdinand Piroh. 

Hlasovanie: 

Prítomní:  Veronika Daňová,  Peter Štrbina, Elena Lukačová,  Ing. Jozef Mrva, 

                 Mgr. Miroslav Ondrejka, Peter Kuboško, 

  

Za :   všetci prítomní  6              Proti: 0               Zdržal sa: 0 

  
  
Bod č. 5   -   

  Vyhodnocovacie správy za školský rok 2012/2013 za ZŠ Lisková a MŠ Lisková    

p.riaditeľka povedala úvodom, že každý dostal  podrobnú správu a mohol si ju preštudovať, 

prosí o otázky a pripomienky,  neskôr uviedla  zo správy  presné počty žiakov 

a zamestnancov  v ZŠ a MŠ  

- Hlavný kontrolór Ing.  Ferdinand Piroh  mal  pripomienku že v správe  o financovaní  

školstva v MŠ  je uvedené a spomína sa,  že od obce sa dostáva  málo finančných  

prostriedkov. 

Podrobne vysvetlil spôsob výpočtu a pridelenia finančných prostriedkov z originálnych 

kompetencií pre MŠ, ŠJ a ŠKD. 

- P. Lukáčová   mala pripomienku  k správe - že   nie je uvedená  spolupráca   organizácií so 

 školou,   zber bylín, PO,  zber papiera,  

- Ponuka  na spoluprácu a pomoc od   p. Kuboška –    zabezpečí   kartóny na zber papiera 

Iné pripomienky neboli. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení:   OZ v Liskovej berie  na vedomie 

Vyhodnocovacie správy za školský rok 2012/2013  za ZŠ Lisková a MŠ Lisková 

Hlasovanie: 

Prítomní:  Veronika Daňová,  Peter Štrbina, Elena Lukačová,  Ing. Jozef Mrva, 

                 Mgr. Miroslav Ondrejka, Peter Kuboško, 

  

Za : všetci prítomní  6              Proti: 0               Zdržal sa: 0 

  

Bod č. 6 -   Zmena rozpočtu obce Lisková na rok 2013 rozpočtovým opatrením č.2 
 
  

P.Barteková - podrobne  uviedla potreby zmeny rozpočtu. Návrh dostali všetci poslanci.  

Návrh  zmeny rozpočtu bol prerokovaný  na  FLKP dňa 24.10.2014, ktorá sa podrobne 

oboznámila so zmenou rozpočtu a odporučila ju  schváliť.  

p. starosta   prečítal   záver zo  zápisnice  FLPK.  

K predloženej  zmene rozpočtu  sa vyjadril  p. hlavný kontrolór Ing.  Ferdinand Piroh, 

poslancov oboznámil s dôvodmi  navrhovanej zmeny rozpočtu. 

p. starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení:  

OZ v Liskovej schvaľuje zmenu rozpočtu Obce Lisková rozpočtovým opatrením č.2/2013 

nasledovne:  
1.   zvýšenie a zníženie   príjmov na podpoložke bežného rozpočtu a kapit.rozpočtu: 

                   Bežné príjmy  EUR 

    

  Výnos dane z príjmov FO  49 947 

  Dotácia od Mondi SCP - Projekt Zlepšenie prostredia   2 500 

  Dotácia na  5% zvýšenie platov na MŠ,ŠJ, ŠKD 3 štvrťrok   1 547 

     

 Spolu bežné príjmy:  53 994 

    

  Kapitálové príjmy       

 Kapitálové príjmy - Združ. Inv. prostr. SÚP  -4 560 
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 Spolu bežné a kapitálové  príjmy:  49 434 

      

 Príjmové finančné operácie   -223 184 

    

 Celkové zníženie  príjmov:  -173 750 

    

2. Zvýšenie a zníženie  výdavkov  na  podpoložke  bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu: 

Program Bežné výdavky   

 3.3 Opravy na budove OU, PO a Knižnici- maľovanie, a okná  2 000 

 3.5 Voľby do VÚC  2 500 

 6.1 Odvoz odpadu - oprava FUMO  1 816 

 6.2 Odvoz a uloženie  odpadu  OZO  5 000 

 7.6 Dotácia od Mondi SCP  2 500 

 8.2.4 Dotácia na OK 5% mzdy a odvody 3Q  1 547 

 8.5.1 Zateplenie MŠ- Bež.výdavky  5 000 

 8.5.2 Oplotenie viacúčelového ihriska  2 500 

 10.2 Pieskoviská - ihriská - dokončenie dets.ihriska    5 000 

 12.1 Stravné zamestnancov OÚ a VPP  2 000 

        

 Spolu  zvýšenie bežných výdavkov:  29 863 

    

 Kapit.výdavky    

    

 1.1.1. Územné plánovanie- dodatok k  SÚP   -4 560 

 7.4 Chodník NK - výstavba 717 -162 610 

 7.4 Chodník NK - nákup pozemkov 711 5 000 

 8.5.4 Zateplenie MŠ    -41 443 

 9.4.4 Kultúrny dom -   pozemky pod parkovisko 711 5 000 

 9.4.4 Kultúrny dom - rekonštrukcia   717 -5 000 

    

 Spolu zníženie kapitálových výdavkov:  -203 613 

     

 Celkové zníženie  výdavkov:  -173 750 

     

Hlasovanie: 

Prítomní:  Veronika Daňová,  Peter Štrbina, Elena Lukačová,  Ing. Jozef Mrva, 

                 Mgr. Miroslav Ondrejka, Peter Kuboško, 

  

Za :  všetci prítomní  6        Proti: 0               Zdržal sa: 0 

   

  
Bod č. 6 -    
 
Príprava rozpočtu obce Lisková na rok 2014 
 
 
p. hl. kontrolór vysvetlil  termíny prípravy  rozpočtu, ktoré boli prerokované vo FLPK .   
 

 Obecné zastupiteľstvo určuje nasledovný harmonogram prípravy rozpočtu na roky 2014, 

2015 a 2016. Organizácie obce, škola, komisie obecného zastupiteľstva a referáty OÚ 

predložia podklady najneskôr do 11.11.2013 písomne na obecný úrad p. Bartekovej. Po 

spracovaní bude zasadnutie finančnej komisie 15.11.2013, na ktorom bude prerokovaný  

predbežný návrh rozpočtu na rok 2014-2016.  Dňa 24.11.2013 bude zverejnený návrh 

rozpočtu na úradnej tabuli  a web stránke obce . V prípade pripomienok  k návrhu počas 

zverejnenia FLPK tieto opäť prerokuje  pred zasadnutím OZ.  
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Starosta obce zabezpečí,  aby boli  k rozpočtu vyzvané všetky dotknuté organizácie 

a zodpovední pracovníci. 

Nehlasovalo sa o uznesení. 

  

 

Bod č. 8  Rôzne, diskusia, uznesenie 

 1. Žiadosť o odpredaj pozemku –p. Vladimír Hatiar a p. Pavel Hatiar – kópiu žiadosti 

dostali   všetci poslanci, p. starosta vysvetlil kde chcú odkúpiť pozemok od obce  pre stavbu 

včelnice -  oproti motokrosu,   žiadosť bola prerokovaná na komisii FLP,  doložené bolo 

stanovisko predsedu včelárov – SZV ZO Ružomberok,  a následne aj stanovisko  za 

motokros –  OFF ROAD MOTO KLUB CHOČ Lisková , - vyjadrenie- predsedu motoklubu- 

nesúhlas výstavby včelnice nad   motokrosovou traťou –– ohrozenie návštevníkov pri 

akciách a pohybe  občanov v prírode.  

FLPK - stanovisko – odporúča neschváliť  odpredaj pozemkov 

 

p. hl. kontrolór: vysvetlil  predaj pozemkov  obce  v zmysle  Zásad o hospodárení 

s majetkom obce. 

V diskusia vystúpili poslanci  p. Kuboško a p. Ondrejka, ktorí odporučili hľadať inú lokalitu na 

stavbu včelnice     

Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   nesúhlasí  s odpredajom časti pozemku vedeného  na 
LV č. 1770 parcela  EkN p.č. 3041/1, za účelom postavenia včelnice pre Vladimíra Hatiara, 
č.d. 3, Turík 034 83, mobil 0910 917 909 a Pavla Hatiara č. d. 910, 034 81 Lisková 
Hlasovanie: 

Prítomní:  Veronika Daňová,  Peter Štrbina, Elena Lukačová,  Ing. Jozef Mrva, 

                 Mgr. Miroslav Ondrejka, Peter Kuboško, 

  

Za :          5 

Lukáčová, Ondrejka, Štrbina, Daňová, Mrva        Proti: 0               Zdržal sa: 1- Kuboško 

 

2. Zriadenie vecného  bremena na pozemok obce  

Všetci poslanci  dostali kópie žiadosti,  SSE Distribúcia, a.s. Žilina o vydanie záväzného 

stanoviska k technickému návrhu „7895-Lisková-Letisko- Zah. TS Letisko 2“. Starosta 

predniesol a vysvetlil podstatu žiadosti.  Pracovník energetiky žiada starostu vydať    

záväzné stanovisko,  aby   elektrický kábel od transformátora  bol vedený  hranicou 

pozemku obce cez hlavnú cestu k letisku.  Žiadosť bola prerokovaná na FLPK . 

Ďalej sa viedla diskusia  o šírke ochranného  pásma  zakopaného kábla a jeho celkovej 

dĺžke.  

FLPK odporučila OZ  súhlasiť so zriadením vecného bremena  za  odplatu v cene 12,-€/ m2 . 

Hlavný kontrolór  uviedol, že treba pripraviť návrh zmluvy o zriadení vecného bremena a na 

budúcom OZ dať schváliť. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení:     

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   zriadenie  vecného bremena  za odplatu  
12,-€ za  m2  k technickému návrhu:“7895 – Lisková-  Letisko - ZAH.TS Letisko 2“, v celkovej 
dĺžke podľa priloženého  návrhu a o šírke  2,5 m pre Stredoslovenskú energetiku, Distribúcia 
a.s. Žilina. 

                                                                            
Hlasovanie: 

Prítomní:  Veronika Daňová,  Peter Štrbina, Elena Lukačová,  Ing. Jozef Mrva, 

                 Mgr. Miroslav Ondrejka, Peter Kuboško, 

  

Za : všetci prítomní  6                    Proti: 0               Zdržal sa:  0 
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 3.  Obstarávanie – dodatok SÚP     

Starosta  informoval, že došlo k prerušeniu prác na vypracovaní dodatku k SÚP. 

 Prečítal informáciu o postupe obstarávania od Ing. arch. Beaty  Mikušovej, odborne 

spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPP a ÚPD.  Dokumentácia ÚPN Lisková, Zmeny 

a doplnky č.2 bola zverejnená od 19.6.2013  do  19.7.2013 pre verejnosť.  Súčasne boli 

samostatne upovedomené  dotknuté orgány verejnej správy a dotknuté právnické osoby. 

Dotknutým úradom štátnej správy je aj Letecký úrad SR,  ktorý vo svojom stanovisku 

uviedol, že žiada upraviť plošný rozsah riešenej lokality tak, aby nezasahoval do ochranného 

pásma  so zákazom stavieb – ochranného pásma prevádzkových plôch letiska a do 

ochranného pásma vzletového a približovacieho priestoru. Z uvedených dôvodov práce na 

obstarávaní budú pokračovať až po rokovaní s Leteckým úradom SR a po dohode s ním. 

  

4. Starosta informoval, že  pracovníkovi na  aktivačných prácach  Milanovi  Eliášovi končí  

pracovná   zmluva.  Zdôvodnil potrebu predĺženia jeho pracovnej zmluvy na dobu určitú do 

konca apríla 2014  .   

 

 5.   V rôznom vystúpili : 

   p. Lukáčová  - predsedníčka  kultúrnej komisie,   navrhla, aby„ Adventný večer v Liskovej“   

bol  s spojený  s programom   pre dôchodcov  a uskutočnil sa  v  piatok  13.12.2013. Navrhla 

k tejto akcii prijať nasledovné uznesenie:     

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    berie na vedomie  zápisnicu Komisie pre kultúru a šport 
vo veci s prípravou podujatia „ Adventný večer v Liskovej“ s tým, aby  II. Ročník sa 
uskutočnil v piatok 13.decembra 2013. 
 

Hlasovanie: 

Prítomní:  Veronika Daňová,  Peter Štrbina, Elena Lukačová,  Ing. Jozef Mrva, 

                 Mgr. Miroslav Ondrejka, Peter Kuboško, 

  

Za : všetci prítomní  6                    Proti: 0               Zdržal sa:  0 

 

 

 -  p. Ondrejka  mal  otázku  ohľadne bývalého  mäsokombinátu,   čo sa plánuje  tam robiť, 

     aké povolenia boli vydané  

     Starosta odpovedal nasledovne: Zatiaľ bolo vydané stavebné povolenie na vodovodnú 

prípojku a na stavbu trafostanice Lisková –TS  Chmelnice. V areáli sa uvažuje 

s vybudovaním  prevádzky  na činnosťou v oblasti stavebníctva. 

  

-  p. Štrbina  vyslovil  pochvalu za opravu a omaľovanie  oplotenie cintorína 

 - p. Lukáčová  upozornila  na padajúce lístie zo stromov  a jeho včasné odstraňovanie    

 - Ing. Mrva  si kládol otázku, čo sa urobilo pre mladých v obci,  odporučil v novom   

   volebnom období  sa vrátiť k problematike výstavby  bytovky 
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   Viac bodov v rôznom nebolo.     

Bod č. 9  - Ukončenie 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

V Liskovej  28.10.2013 

 

Zapisovateľka: Jarmila Barteková  ........................... 

Overovatelia:  Peter Štrbina ...................................... 

                       Elena Lukačová ................................. 

 

 

 

                                                                                                          Ing. Jozef Murina 

                                                                                                             starosta obce 

 

 


