Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej, ktoré
sa uskutočnilo dňa 9. mája 2005 na Obecnom úrade v Liskovej
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Úprava rozpočtu Obce Lisková na rok 2005
5. Rôzne, diskusia, uznesenie
6. Záver

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta Ján Lauko privítal prítomných a otvoril zasadnutie OZ. Uviedol, že ide o
mimoriadne zasadnutie, avizované už na zasadnutí obecného zastupiteľstva 19.
apríla. Hlavný bod programu je úprava rozpočtu na rok 2005, najmä v oblasti
školstva. 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 Fridrich
Jurgoš a Štefan Blaško.
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Poslanci jednohlasne za predsedu zvolili p. Pavla Kubalu, za člena Jozef Demko.
Bod č. 4 – Úprava rozpočtu Obce Lisková na rok 2005

Návrhy boli vyvesené 15 dní pred zasadnutím na úradnej tabuli.
Každému poslancovi bol doručený domov návrh na úpravu rozpočtu 2005.
Starosta vyzval predsedu Finančnej komisie Ing. Pudiša, aby podal
vysvetlenie ohľadom úpravy rozpočtu na rok 2005.
Ing. Pudiš uviedol, že 26. apríla sa uskutočnilo zasadnutie Finančnej komisie,
na ktorej sa zúčastnil i starosta obce Ján Lauko, riaditeľka školy Mgr. Katarína
Nemčeková a zástupkyňa riaditeľky pre materskú školu Mgr. Andrea Myšková,
hlavný kontrolór Ing. Ferdinand Piroh a predseda Školskej komisie PaedDr.
Mojmír Šrobár. Zmenou zákona sa zásadne zmenilo financovanie školstva,
pretože aj keď máme združenú základnú školu s materskou školou, štát
priamo financuje len prenesené kompetencie – teda len ZŠ. Originálne
kompetencie t.j. MŠ, ŠJ s ŠD sa musia vyfinancovať z rozpočtu obce. Z tohto
dôvodu vznikli zásadné zmeny v rozpočte na rok 2005.
Za školu riaditeľka a zástupkyňa predložila návrh na mzdové a režijné
náklady rozpočítané samostatne za ZŠ, MŠ, ŠJ a školskú družinu. Prítomní
povedali svoje návrhy a doporučenia, ktoré mali spracovať pracovníci úradu
a potom ešte prerokovať na ďalšom zasadnutí finančnej komisie, ktorá sa
uskutoční 28.4.2005. Na tomto zasadnutí Finančnej komisie členovia spolu
s hlavným kontrolórom obce úpravu rozpočtu rozdiskutovali a návrh na úpravu
doporučili doručiť každému poslancovi.
Úprava sa urobila najmä v kapitálových výdavkoch, kde sa z rozpočtu obce
vypustili výdavky 200 tis. Sk – na opravu strechy a opravu radiátorov, 200 tis.

Sk na prebudovanie dielní v ZŠ, 910 tis. Sk - výmena okien na materskej
škole a taktiež boli znížené výdavky na oddiel rozvoj obce. Ostatné zmeny
v rozpočte boli uskutočnené hlavne z dôvody zmeny rozpočtovej klasifikácie.
Návrh na úpravu rozpočtu je spracovaný tak, že rozpočet bude vyrovnaný.
Hlavný kontrolór Ing. Piroh taktiež vysvetlil zmeny v rozpočte, ktoré už avizoval
na minulom zasadnutí OZ. Mimoriadne zasadnutie OZ sa uskutočňuje
z dôvodu, že na originálne kompetencie v oblasti školstva sme už nemohli
poskytnúť finančné prostriedky, pretože neboli schválené v rozpočte. Uviedol
taktiež, že opravy, ktoré sa mali uskutočniť v budove základnej školy
z rozpočtu obce, sa uskutočnia, ale z rozpočtu základnej školy, ktorý bol oproti
minulému roku navýšený. Starosta dal hlasovať za úpravu rozpočtu, ktorý
poslanci jednohlasne schválili.
Bod č. 5 – Rôzne, diskusia, uznesenie
Starosta uviedol, že prišlo súdne rozhodnutie ohľadom financovania telocvične.
Definitívne je rozhodnuté, že obec financie vracať nebude.
Ďalší súd, ktorý bol so Sociálnou poisťovňou ohľadom bývalej pracovníčky p.
Baďovej taktiež by mal byť uzavretý v prospech obce. Financie splatila p. Baďová.
Fridrich Jurgoš sa informoval na súdny spor s p. Bruškom, o ktorom už boli poslanci
viackrát informovaní, či sa p. Bruško odvolal.
Starosta uviedol, že zatiaľ o tom nevie, ale bude sa informovať na Okresnom súde v
Ružomberku.
Bod č. 6 – Záver
Keďže viac príspevkov do diskusie nebolo, starosta poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie ukončil.

Zapisovateľka : Tomková
Overovatelia: Fridrich Jurgoš ................................
Štefan Blaško

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

Ján L a u k o
starosta obce

