
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
v     Liskovej, ktoré sa uskutočnilo dňa   9. decembra 2003 na   

Obecnom úrade v Liskovej

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta Ján Lauko privítal prítomných a otvoril zasadnutie OZ. 

Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta ako  zapisovateľa určil  p. Tomkovú, za overovateľov zápisnice  Ing. 
Jozefa Murinu a p. Fridricha Jurgoša.
 
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Za predsedu bol zvolený Pavol Kubala,  za člena  Štefan Blaško.  

Bod č. 4 – Kontrola uznesení 
Previedol starosta obce, všetky uznesenia splnené.

Bod č. 5 –  Rozpočty A/ úprava na rok 2003
                                    B/ návrh na rok 2004

A/Úprava  rozpočtu  na  rok  2003-  Predseda  Finančnej  komisie  Ing.  Pudiš 
informoval, že úprava rozpočtu bola prejednaná na zasadnutí FK, návrh na 
úpravu dostal každý poslanec. 
Najväčšie úpravy rozpočtu sú z toho dôvodu, že došlo k dohode s PD Lisková. 
Za rok 2003 sú pripravené zmluvy, na základe ktorých Obec vyplatí PD nájom 
DKD v hodnote 126 tis. Sk a PD obci 60 tis. Sk za prenájom pozemkov, na 
ktorých stojí DKD. Za predošlé nevysporiadané roky, obec uhradí PD náklady 
vo  výške  10% z   ceny   energií  za  roky  1999-2002,  pretože  i keď  nebola 
uzavretá zmluva, obec priestory v DKD užívala. Tieto náklady zaťažili Verejnú 
správu vo výške 60 tis. Sk, zdravotníctvo a organizácie  vo výške po 50 tis.Sk., 
čo  sa  v rozpočte  vykompenzovalo  znížením výdavkov  na  výkup  pozemkov 
o 421  tis.  Sk  a na  rekonštrukciu  telocvične  o 50  tis.  Sk.  V kapitálových 
výdavkoch sa znížila oprava DS o 150 tis a o túto sumu sa zvýšili náklady na 
údržbu  domu  smútku,  pretože  maľovanie  DS  bolo  fakturované  ako  bežná 
údržba. 
Vzhľadom  k tomu,  že  sa  to  týka  aj  rozpočtov,  starosta  obce,  predseda 
Finančnej  komisie  a hlavný  kontrolór  v tomto  bode podrobne  informovali  aj 
o jednaniach,   ktoré  prebehli  s Poľnohospodárskym  družstvom  ohľadom 
prenájmu DKD.
Ing. Pudiš uviedol, že došlo k dohode s PD Lisková pri riešení niekoľkoročných 
nevysporiadaných záležitostí v užívaní DKD.
Družstvo  dalo  návrh  na  nájom  DKD  pre  rok  2003  v hodnote  600,-Sk/m2. 
Celkove sa využíva 208 m2 spolu  za 126 tis. SK. Obec vyčíslila nájom za 
pozemky 30 Sk/m2, celkom 60 000,-Sk.



Obec už presťahovala archív aj sklad CO, do konca roka ostane v DKD len 
zdravotné stredisko, ktorého nájom bude kompenzovaný nájmom pozemkov. 
Starosta uviedol, že družstvo nesúhlasí s tým, že 100% vlastníkom pozemkov 
je obec,  ktorá ich vraj získala  vydržaním, ale zatiaľ to nechce riešiť súdom. 
Ing. Murina sa spýtal, či je  v zmluvách ošetrené, ak by súd  zmenil vlastníka 
pozemkov. Starosta prečítal v zmluve o nájme priestorov DKD bod, ktorý toto 
rieši.
- 2 -

P.  Blaško  uviedol,  že   v minulosti  bývalé  zastupiteľstvo   vždy  vychádzalo 
družstvu  v ústrety. 
Ako príklad uviedol aj rokovanie  s PD v Športklube, na základe ktorého  sa im 
odpustili penále vo výške 250 tis. Sk a PD malo urobiť určité práce pre obec, 
dodnes tak neurobili.  Navrhol,  aby sa odhlasovalo  riešenie situácie v roku 
2003 a o nájme za minulé obdobia ešte rokovať.
K tejto záležitosti sa vyjadril, J. Demko, Fridrich Jurgoš, M. Šrobár .  Ing. Piroh, 
ktorý uviedol, že obec zadržuje aj  faktúry  PD za rok 2003 vo výške 150 tis. 
Sk,  družstvo je zas dlžné nám, čo skresľuje rozpočet na rok 2003.
Starosta dal  hlasovať za úpravu rozpočtu na rok 2003 podľa návrhu, ktorý 
predložil
Ing Pudiš, poslanci boli všetci za.                             
Zmluvu  o prenájme  pozemkov  slúžiacich  pre  DKD  poslanci  jednohlasne 
schválili.

B/ Návrh na rok 2004 - informoval Ing. Pudiš
Poslanci dostali návrh rozpočtu domov a návrhy na väčšie zmeny mali podať 
do 30. 11. na obecnom úrade, taktiež rozpočet bol vyvesený na úradnej tabuli, 
ani od občanov neboli žiadne pripomienky. Návrh rozpočtu bol prejednaný na 
zasadnutí  finančnej  komisie,  ktorá  ho  doporučila  schváliť,  avšak  dotácie 
nečerpať skôr ako budú schválené.
Ing. Piroh dal Stanovisko HK k návrhu rozpočtu, /príloha č. 5- dostal každý 
poslanec/ kde uviedol, že v rozpočte sú určité rizikové položky najmä: 
A/   dotácie od školstva – nevieme kľúč,  podľa ktorého sa budú prideľovať 
financie
B/  daň z alkoholu sa pravdepodobne nebude vyberať v r. 2004
C/  daň z nehnuteľnosti – cena pôdy sa znížili, po podaní daňových priznaní 

budeme vidieť, aký   to bude rozdiel.
D/   Dotácia  na  rekonštrukciu  Športklubu  a modernizáciu  MŠ –  sú  podané 

žiadosti, do rozpočtu   sme museli započítať, ale či ju dostaneme je neisté.
Rozpočet bol navrhnutý ako vyrovnaný, hlavný kontrolór ho doporučil schváliť.
PaedDr. uviedol, aby sa dala výpoveď z nájmu tak, aby od 1.7. 2004 škola 
nebola v nájme v cirkevnej budove.
RNDr.  Timko  sa  informoval  ako  je  to  s jednaním  ohľadom  rekonštrukcie 
Športklubu,   ktoré  mali  byť  medzi  zástupcami  OŠK a Stavebnou komisiou, 
taktiež sa informoval prečo  v rozpočte na rok 2003  boli schválené finančné 



prostriedky  na  plynofikáciu  Športklubu,  ktoré  sa  však  nečerpali  .  Starosta 
informoval, že jednania  medzi zástupcami obce a OŠK prebiehajú. 
Na druhý dotaz  odpovedala  p.  Tomková,  ktorá  uviedla,  že  pokiaľ  žiadame 
dotácie  z ministerstiev,  prílohou  žiadosti  musí  byť  rozpočet,  v ktorom  je 
uvedená aj určitá čiastka na investíciu, na ktorú žiadame dotáciu. Pretože nám 
dotáciu neschválili, prostriedky uvedené v rozpočte sa nečerpali.

Bod č. 6  - VZN 3/2003 o dani z nehnuteľnosti
Návrh dostal  každý poslanec domov.  Starosta dal  slovo p. Tomkovej,  ktorá 
informovala, že sa mení cena pôdy, z 2, 91 na 2,01 Sk /m2 za ornú pôdu a na 
0,70 Sk  za TTP, ostatné sadzby ostávajú tak ako v r. 2003, ale  výpočet je 
urobený podľa citácie nového zákona. Od r. 2004 nie je nutné schvaľovať VZN 
každoročne, ale len pri zmenách.
Kontrolór doporučil VZN schváliť. Poslanci ho schválili jednohlasne.
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Bod  č.  7  -  Zásady  prenájmu  nebytových  priestorov  a stanovenie 
minimálnych cien za prenájom nebytových  priestorov   v Obci Lisková
Návrh dostal každý poslanec domov.
P.  Jurgoš  sa  informoval,  ako  sa  vypočítali  sumy  za  prenájom,  ktoré  sú 
v zásadách uvedené. P. Tomková uviedla, že sa vychádzalo z VZN o nájme, 
ktoré  bolo schválené v r. 2001  a sumy sa navýšili o % inflácie a zaokrúhlili . 
Viac  dotazov  nebolo,  starosta  dal  návrh  na  schválenie,  poslanci  ich 
jednohlasne  schválili.

Bod č. 8 – Rôzne, diskusia, uznesenie
1/ Zmluva so Spišskou katolíckou charitou na zabezpečenie opatrovateľskej 
služby.
Vzhľadom na dobrú spoluprácu v roku 2003, starosta doporučil, aby sa zmluva 
predĺžila na dobu neurčitú.
Ing.  Murina sa spýtal,  prečo nezamestnala SKCH našich spoluobčanov,  že 
počul sťažnosti. 
- Všetci pracovníci, ktorí na obec prešli z okresu sú zamestnaní aj v Charite, 
pokiaľ  nezomrel  opatrovaný  alebo  nebol  umiestnený  do  trvalej  ústavnej 
starostlivosti. V súčasnosti sa poskytuje opatrovateľská služba 12 občanom.
Poslanci  žiadali  do  zmluvy  zakotviť  aj  výpovedné  podmienky  a zmluvu  na 
dobu neurčitú jednohlasne schválili.

2/ Žiadosti o príspevok
Rímsko-kat.  farský  úrad  dal  písomnú  žiadosť  o príspevok  100  tis.  Sk  na 
opravy fasády  kostola v roku 2004 – poslanci jednohlasne schválili.

Evanjelická cirkev absburského vyznania dala písomnú žiadosť na finančný 
príspevok  na zakúpenie klávesového nástroja pre Evanjelický zborový dom – 
jednohlasne schválený príspevok vo výške 20 tis. Sk



Starosta  oboznámil  prítomných  o žiadosti,  v ktorej  žiadaju   fin.  pomoc  pre 
špec. školu z Ružomberka, kde sú umiestnené mentálne a telesne postihnuté 
deti aj z Liskovej.
P. Blaško doporučil preveriť, akým spôsobom a koľko poskytnú okolité obce. P. 
Demko 
doporučil poskytnúť do 10 tis. Sk, čo podporili aj ostatní poslanci.

Fridrich Jurgoš- predseda športovej komisie hovoril o zasadnutí komisie, kde 
preberali
situáciu  v OŠK.  Oddiely  sú  vo  veľmi  zlej  finančnej  situácii,  pretože  je 
podporovaný len jeden oddiel a ostatné oddiely sú na okraji,  bolo by dobré, 
aby sa financie prerozdeľovali 
už v obci priamo na oddiely.
P.  Demko  uviedol,  že  oddiely  pracujú  od  septembra  len  za  svoje  osobné 
peniaze,  takže  by  doporučil,  aby  obec  nedala  dotáciu  OŠK,  kým  sa 
nevysporiadajú staré záležitosti.
Ing Piroh navrhol posilniť kontrolnú činnosť OŠK zo strany obce, pretože iným 
spôsobom ich nemôže OZ ovplyvniť.
Ing. Pudiš a Lesák uviedli, že v Rade OŠK sú predsedovia oddielov, ktorí sú aj 
členovia OZ, ale dobre by bolo ešte posilniť Správnu radu OŠK členmi obce, 
pretože obec dáva do OŠK veľa peňazí.
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Ich názor podporil aj   RNDr. Timko, ktorý navrhol  na budúcom zasadnutí OZ 
prehodnotiť prenájom Športklubu s OŠK a v novej zmluve zakotviť podmienky, 
ktoré budú prijateľné pre všetkých zainteresovaných.

P. Barteková uviedla, že by bolo dobré schváliť odmeny za IV. štvrťrok 2003 
pre starostu a zástupcu starostu, aby boli zúčtované do tohto roku. Starosta 
navrhol  zástupcovi  plnú  odmenu  /  3OOO,-Sk/,  čo  poslanci  jednohlasne 
schválili.
Starostovi tajným hlasovaním schválili 45,56 %.

RNDr.  Timko  navrhol,  aby  sa  v januári  poskytla  záloha  na  dotácie  pre 
organizácie.
Poslanci nesúhlasili pre problémy s OŠK.
P. Blaško navrhol  uvoľniť   50 %  len pre Domku, ktorá o to požiadala, čo 
poslanci jednohlasne schválili.
Ing.  Lesák  a Pudiš  spoločne  s podnikateľom  Igorom  Pudišom  boli  pozrieť 
mantinely
v L. Sliačoch. Majú rozmery 2 x 1,2 m a podobné by sme potrebovali i my.
Dohodli sa, že tento rok zakúpia materiál a v budúcom roku ich vyrobia.



Viac  diskusných  príspevkov  už  nebolo.  Starosta  poďakoval  prítomným  za 
účasť a ukončil zasadnutie. Zároveň pozval prítomných na slávnostnú večeru 
na Športklub pri príležitosti ukončenia kalendárneho roka.

         
Zapisovateľka : Tomková
Overovatelia: Ing.  Jozef Murina     ................................

                        Fridrich Jurgoš         ................................

              Ján  L a u k o
                              starosta obce


