
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v     Liskovej, ktoré   
sa uskutočnilo dňa   14. decembra 2004 na Obecnom úrade v 

Liskovej

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program:     1. Otvorenie
               2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
               3. Voľba návrhovej komisie

                    4. Kontrola uznesení
                      5. Všeobecne záväzné nariadenie č  4/2004  o  dani z nehnuteľnosti
                    6. Všeobecne záväzné nariadenie č  5/2004 o

                               miestnych daniach  za psa, za užívanie verejného priestranstva,
                               za ubytovanie, za predajné automaty a miestnom poplatku 
                               za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

                    7. Rozpočet obce Lisková na rok 2005   
                    8. Rôzne,  diskusia, uznesenie
                    9. Záver

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta Ján Lauko privítal prítomných a  otvoril zasadnutie OZ. Zároveň požiadal 
o schválenie programu zasadnutia, ktorý poslanci aj jednohlasne schválili. 

Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta ako  zapisovateľa určil   p. Tomkovú, za overovateľov zápisnice Ing.Jozef 
Murina a Fridrich Jurgoš.
 
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Poslanci jednohlasne za predsedu zvolili Pavla Kubalu,  za člena  Štefana Blašku.

Bod č. 4 – Kontrola uznesení 
Starosta obce skonštatoval, že všetky uznesenia sú splnené .

Bod č. 5 – Všeobecne záväzné nariadenie č  4/2004  o  dani z nehnuteľnosti

Bod č. 6 - Všeobecne záväzné nariadenie č  5/2004 o miestnych daniach
  za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné 

automaty a   miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady

                               
Predkladala p. Tomková. Uviedla, že Finančná komisia na zasadnutí 11.11.2004  
poverila pracovníkov obce pripraviť návrh obidvoch VZN na zasadnutie komisie dňa 
24.11.2004. Daň z nehnuteľnosti určuje obec. Starosta obce Ján Lauko osloví 
vedenie SCP s tým, že nebude daň z nehnuteľnosti zvyšovať, pokiaľ by nám SCP 
poskytlo sponzorský dar. Vedenie SCP tento návrh neprijalo. Vo VZN sa základné 
sadzby pre obyvateľstvo mierne znížili a pre podnikateľov zase čiastočne zvýšili.  Na 
zasadnutí dňa 24.11.2004 sa zúčastnili okrem členov komisie aj starosta a hlavný 
kontrolór.   Predložené návrhy prítomní prerokovali  a doporučili, aby bol zverejnený.
Návrhy VZN boli zverejnené od 26.11. na úradnej tabuli, taktiež boli doručené 
poslancom, s tým že pripomienky majú byť doručené na obecný úrad do 6.12. 2004.



Prišla jedna pripomienka z Rímsko-katolíckeho farského  úradu, kde správca 
farnosti vdp. Ing. Mgr. Culka požiadal o oslobodenie cirkevného majetku od dane 
z nehnuteľnosti. Komisia zasadala 6.12., kde spracovala vyhodnotenie pripomienok 
a doporučila pripomienku prijať a cirkvi oslobodiť od dane z nehnuteľnosti okrem 
priestorov určených na podnikanie. Vyhodnotenie pripomienok bolo doručené 
každému poslancovi. 
K tomuto bodu vystúpil hlavný kontrolór. Poslanci nemali žiadne dotazy ani 
pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za jednotlivé VZN. Každé bolo schválené 
jednohlasne.

Bod č. 7 - Rozpočet obce Lisková na rok 2005   - predkladal predseda Finančnej 
komisie Ing. Jaroslav Pudiš. Rozpočet bol spracovaný ako vyrovnaný. Oproti návrhu 
rozpočtu, ktorý bol doručený poslancom 26. 11., kedy sa aj vyvesil na úradnú tabuľu, 
bolo navýšenie v položke Daň z príjmu fyzických osôb o 828 tis. Sk, pretože 
prerozdelenie vláda schválila až po spracovaní návrhu.  Finančná komisia zvažovala 
dva návrhy na ich využitie:

1. posilniť bežné výdavky
2. do kapitálových výdavkov – na rozvoj obce. 

Finančná komisia doporučila druhý návrh.
PaedDr. Mojmír Šrobár sa pýtal, kde sú hlavné riziká rozpočtu. Ing. Pudiš uviedol, že 
v rozpočet je spracovaný tak, aby bol bez rizika. Predpokladáme však, že príjmy 
budú ešte vyššie a to hlavne v položke dane z nehnuteľnosti.  Na prenesené 
kompetencie v oblasti školstva sa príjmy a výdavky ponechali na úrovni roku 2004. 
Rozpočet sa upraví podľa skutočných dotácií, keď prídu od štátu.

Ing. Lesák  sa informoval akým spôsobom bola prerozdeľovaná daň z príjmu 
fyzických osôb.
HK Ing. Piroh vysvetlil, že celková daň z príjmu FO nahrádza: 
 - -dotácie na samosprávne funkcie obcí ,dotácie na samosprávne funkcie obcí ,
 -decentralizačná dotácia na originálne kompetencie obcí v školstve   (materské školy -decentralizačná dotácia na originálne kompetencie obcí v školstve   (materské školy  
a   školské zariadenia)a   školské zariadenia)
 -decentralizačná dotácia na opatrovateľskú službu -decentralizačná dotácia na opatrovateľskú službu
 -doterajšie podiely obcí na výnosoch daní z príjmov -doterajšie podiely obcí na výnosoch daní z príjmov

–fyzických osôb–fyzických osôb
–pravnických osôb–pravnických osôb
–cestnej dane–cestnej dane  

a bola prerozdeľovaná podľa štyroch kritérií:  
  11. .  podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce 

 2. nadmorskej výšky

 3. prepočítaného počtu detí v ZUŠ a školských zariadeniach 
 4. počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov
Viac dotazov už nebolo. Poslanci schválili jednomyseľne rozpočet na rok 2005 podľa 
predloženého návrhu.
                   
Bod 8 - Rôzne,  diskusia, uznesenie
Starosta obce Ján Lauko predložil v rôznom 4 body:



1.  Viac krát sme žiadali  firmu Orange Slovensko, aby zlepšilo pokrytie sieťou, 
pretože v našej obci je veľmi slabý signál. V súčasnosti vybavujú predpísané 
náležitosti aby mohli umiestniť na streche DKD vysielač.

2.  Podľa zákona č. 369/2004 o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
úväzok hlavnému kontrolórovi obce. Starosta navrhol úväzok 15 hod. týždenne.
K tomuto bodu sa vyjadrili p.Jurgoš, Pudiš, Murina a Timko. HK ing. Piroh uviedol, že 
plat hlavného kontrolóra je podľa tohto zákona určený koeficientom podľa veľkosti 
obce. 
Poslanci jednohlasne schválili 15 hod. týždňový pracovný úväzok a plat podľa 
zákona 369/1990.

3. Ešte z roku 2003 nemá vyčerpaných  30 dní dovolenky a do konca roka ich 
nebude ani možné vyčerpať. Požiadal poslancov obecného zastupiteľstva, aby mu 
schválili preplatenie tejto dovolenky.
Ing. Pudiš navrhol preplatiť  50% . PaedDr. Šrobár uviedol, že každá organizácia má 
mať plán dovoleniek, aby sa zabezpečilo rovnomerné čerpanie dovolenky, čo platí aj 
pre  obecný úrad. Starosta uviedol, že plán dovoleniek je aj na Obecnom úrade 
v Liskovej, ale  obec musela zabezpečovať z dôvodu prenesenia kompetencií veľké 
množstvo agendy, takže nebolo možné, aby si dovolenku vyčerpal.
Poslanci všetci okrem Ing. Pudiša, ktorý sa zdržal hlasovania, hlasovali za 
preplatenie 30 dní dovolenky z roku 2003.

4.  P. Albín Bruško dal podanie na súd z dôvodu, že obec urobila odvodňovací kanál , 
ktorý ide z časti po jeho pozemku.
Odvodňovací kanál sa urobil z dôvodu, že Okresná správa ciest urobila odvodnenie 
z hony Klinčeky popod cestu, ďalej nepokračovali, takže  voda podmáčala  domy.
Občania podali petíciu, aby sa situácia riešila. Po záplavách v roku 2003 sa 
odvodňovací kanál vybudoval, predtým užívateľ Poľnohospodárske družstvo Lisková 
dal súhlas na jeho vybudovanie.
Starosta oslovil právnika JUDr. Klobušiaka, aby nás zastupoval na súde. Poslanci 
jednohlasne schválili, aby starosta zabezpečil právneho zástupcu na spor  p. 
Bruškom.
P. Jurgoš navrhol  osadiť rúry a tým by sa problém vyriešil. Starosta uviedol, že to by 
bola investícia okolo 1 mil. Sk, pritom je problém s ochranným  pásmom okolo 
železníc.
Ing. Murina uviedol, že je tam zlý spád, bahno by ich zanášalo, čistenie rúr by bolo 
veľmi problematické.
RNDr. Timko navrhol v prípade, že kanál ostane, spevniť ho kockami, pretože sa 
zavaľuje. Najlepšie by boli zatrávňovacie kocky.

V rámci diskusie vystúpil Ing. Lesák, ktorý uviedol, že v krčme u Zigu podávajú 
alkohol i podnapilým osobám a osobám mladším ako 18 rokov. Taktiež sa tam 
podáva alkohol, ktorého kvalita je diskutabilná.
P. Kubala navrhol zavolať inšpekciu na kontrolu kvality alkoholu pretože medzi ľuďmi 
sa moc hovorí, že sa predáva nelegálny alkohol.


