
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v     Liskovej, ktoré   
sa uskutočnilo dňa   21.  júna 2005 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. Informatívna správa o čerpaní rozpočtu Obce Lisková v roku 2005

                      6. Schválenie dohody o spolupráci s družobným mestom Kravaře
            7. Zriadenie spoločného obecného úradu na zabezpečenie odborných 

činností v oblasti školstva, mládeže a kultúry.
                    8. Rôzne,  diskusia, uznesenie
                    9. Záver

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta  Ján  Lauko  privítal  prítomných  a   otvoril  zasadnutie  OZ.  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. 
Jaroslava Pudiša a Ing. Miloša Lesáka.
 
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Poslanci jednohlasne za predsedu zvolili p. Pavla Kubalu, za člena  PaedDr. Mojmír 
Šrobár.

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

Bod č. 5  -  Informatívna správa o čerpaní rozpočtu Obce Lisková v roku 2005
Správu podala p. Barteková. Uviedla, že za prvý štvrťrok je prebytok hospodárenia, 
ale mzdy sú zaúčtované len za 2 mesiace. Správu o čerpaní rozpočtu za I. štvrťrok 
2005 dostal každý poslanec a je i prílohou č. 1 zápisnice
Hlavný kontrolór Ing. Piroh  rozviedol  daňové príjmy.  Daň z príjmov FO bude v roku 
2005 pravdepodobne vyššia, ako bola schválená v rozpočte. Taktiež príjmy z dane 
z nehnuteľnosti sú  už teraz  vyššie  ako sa predpokladali.

Daň z nehnuteľnosti v tis. Sk:

                              Rok 2004                    Plán rok 2005             Skutočnosť rok 2005
Pozemky:                    315                                 500                                  554
Stavby :                    1 748                              2 000                               2 527
                                 2 063                              2 500                               3 0 81

Z toho od fyzických osôb je príjem 335 tis. Sk a od podnikateľov  2 746 tis. Sk.
Odvolanie proti platovým výmerom podali dvaja podnikatelia. 



Ďalej Ing. Piroh hovoril, že v rozpočte nie sú zahrnuté dotácie a je predpoklad, že 
z Mondi SCP dostaneme dotáciu, o čom bude podrobnejšie  informovať starosta.

Bod č. 6  -  Schválenie dohody o spolupráci s družobným mestom Kravaře

Starosta uviedol, že naše družobné mesto Kravaře buduje Centrum športu, na ktoré 
chce  požiadať  o grand  z európskych  fondov.  Požiadali  nás  o podpísanie  dohody 
o spolupráci,   ktorá  by  bola  plusom  pri  posudzovaní  žiadosti  o grand.  Starosta 
dohodu  prečítal  a podrobnejšie  poslancom  vysvetlil  o čo  sa  jedná.  Poslanci  boli 
jednohlasne za schválenie dohody. /Dohoda je prílohou č. 2 tejto zápisnice./
Starosta oboznámil poslancov, že na vstupnú tabuľu obce bude osadená tabuľa,  na 
ktorej budú uvedené obidve družobné obce.

Bod č. 7 - Zriadenie spoločného obecného úradu na zabezpečenie odborných 
činností v oblasti školstva, mládeže a kultúry

Na zabezpečenie metodickej pomoci je možné vytvoriť pre školy školský úrad, 
do ktorého musí spadať najmenej 1000 žiakov. Pokiaľ nie je školský úrad vytvorený, 
metodickú pomoc poskytuje Krajský školský úrad v Žiline. Starosta pripomenul,  že 
obecné zastupiteľstvo schválilo  v minulom období  vstup do spoločného školského 
úradu,  ktorý  by  mal  sídlo  v Ružomberku.  Lenže  MsÚ v Ružomberku  mal  vysoké 
finančné  požiadavky.  Starostovia  18  obcí  Ružomberského  okresu  sa  zhodli,  že 
vytvoria   osobitný  spoločný  úrad  so  sídlom  v Likavke,  ktorý  bude  financovaný 
z Krajského školského úradu v Žiline.
Obecné  zastupiteľstvá  musia  dať  kladné  stanoviská  a ak  bude  počet  žiakov  nad 
1000, urobí sa návrh zmluvy, ktorý bude taktiež schválený obecným zastupiteľstvom.
 V diskusii k tejto  otázke vystúpil PaedDr. Šrobár a Ing. Piroh, ktorý požadovali, aby 
výber pracovníkov bol uskutočnený výberovým konaním a aby spĺňali podmienky na 
prácu  podľa zákona o školstve. Taktiež žiadali, aby financovanie spoločného úradu 
bolo plne hradené so štátu. 
Poslanci  po  zakomponovaní  horeuvedených  troch  podmienok   jednomyseľne 
hlasovali za vstup obce do Spoločného školského úradu so sídlom v Likavke

Bod č. 7 -  Rôzne, Diskusia Zriadenie

Starosta obce Ján Lauko  predložil nasledovné žiadosti, ktoré boli doručené na 
obecný úrad:

1. Žiadosť MO SČK v Liptovskom Hrádku  o finančný príspevok. V zariadení, 
ktoré poskytuje opatrovateľskú službu, je umiestnená aj naša občianka p. 
Malenková.

2. Žiadosť Evanjelickej cirkvi AV v Ružomberku na finančný príspevok na 
opravu plota okolo kostola, rozpočet je asi 200 tis. Sk   z dôvodu, že 
v Ružomberku sa uskutoční Evanjelický festival európskeho významu.

Poslanci doporučili zaslať listy, v ktorom bude vysvetlené, že Zákon o rozpočte 
a VZN o dotáciách ,   obci neumožňuje poskytnúť financie mimo katastra obce. Ing. 
Murina doporučil, aby sa v liste Evanjeliskej cirkvi uviedlo, že obec prispieva na 
rozvoj Evanjelickeho domu v Liskovej.



           Hlavný kontrolór uviedol, že  pred tvorbou rozpočtu sme sa informovali z rôznych 
zdrojov, či sa môže poskytnúť cirkvám finančná výpomoc. Prevažuje názor, že 
financie na činnosť cirkvi obec nemôže poskytnúť.

3. Žiadosť Mgr. Myškovej – zástupkyne pre MŠ, ktorá žiadala o vytvorenie 3 
triedy  od  januára 2006. 

Bližšie informácie podal predseda Komisie pre školstvo – p.Šrobár.
V materskej škole sa  uskutočnila schôdza s rodičmi, ktorý boli oboznámení, že pre 
nedostatok detí sa od 1.9.2005  neotvorí 3. trieda. Pravdepodobne od 1.1.2006 bude 
už  dostatočný  počet  žiakov,  aby  sa  mohla   otvoriť.  Zároveň  uviedol,  že  obecné 
zastupiteľstvo môže schváliť aj fungovanie triedy s nižším  počtom detí.
Od 1.6.2005 bol ukončený pracovný pomer s p. Eliášovou pre nadbytočnosť, ktorá 
už  zároveň odchádza  do  dôchodku.  Vyplatilo  sa  jej  odstupné.  Taktiež  p.  Magda 
Kubalová , ktorá mala zmluvu na dobu určitú, ukončí pracovný pomer  k 30.6.2005.
P. Kubala uviedol, že rodičia si nemajú kde dať deti, takže doporučil, aby sa vytvorila 
3  trieda  len  v dopoludňajších  hodinách,  takže  by  sa  zamestnala  len  1  učiteľka. 
Zároveň žiadal, aby sa  personálne otázky konzultovali s obcou. P.Šrobár doporučil 
predvolať p. riaditeľku, aby sa vyjadrila k spolupráci s obcou.
Ing. Piroh uviedol, že postup nebol v poriadku. List mal poslať štatutárny zástupca 
a to je Mgr. Nemčeková – riaditeľka školy. Odpoveď treba zaslať riaditeľke školy.
Ing.  Pudiš   skonštatoval,  že  ak  sa   3  trieda  otvorí  od  januára  rozpočet   bude 
dostatočný,  ale  ak  sa  vytvorí  3  trieda  v priebehu  roka,  nech  riaditeľka  predloží 
rozpočet MŠ na 
2. polrok 2005.

4. Žiadosť  p.  Šlaukovej  na  prenájom  priestorov  a o stanovisko  obce 
k umiestneniu tried bilingválneho gymnázia s vyučovaním latinského jazyka 
a centra voľného času v našej obci.

Starosta  ju  informoval,  že  obec  vhodné  priestory  nemá,  ale  doporučil,  aby  sa 
informovala  u p.  farára  ohľadom  katolíckej  školy,  pretože  dielne  by  sa  mohli 
presťahovať.
Ing. Piroh uviedol, že sa jedná o takú školu, kde každá trieda bude v inej obci. Dostali 
grand  z európskych  fondov,  ale  2  gymnáziá  v Ružomberku  budú  veľkým 
konkurentom.
Zároveň stiahne deti  z našej  školy,  zníži  sa počet  žiakov v družine a my prídeme 
o financie.
Ing.  Piroh  i RNDr.  Timko  uviedli,  že  o tejto  konkurencii  treba  informovať  aj  p. 
riaditeľku, aby sa snažili zvýšiť  úroveň školy.
Paedr. Šrobár uviedol, že súkromné školy majú viac financií, ale zvažuje sa o zrušení 
súkromných škôl.
Ing. Lesák je za to ponechať výber školy na rodiča dieťaťa.
Ing. Piroh doporučil zaslať takú odpoveď, že v obci Lisková nie je dostatok detí na 
viac podobných školských zariadení, k čomu sa priklonila väčšina poslancov.

Ďalej hovoril starosta o investičnej výstavbe v obci. Uviedol, že Mondi SCP vyhlásilo 
súťaž o najlepšie projekty v určitých oblastiach. Projekt,  ktorý sme zaslali,  postúpil 
a teraz ešte chodí jednať ohľadom výšky financií. Prísľub je  asi 400 tis. Sk, za ktoré 
by sa vymenili okná v materskej škole. Taktiež v rozpočte sú plánované financie na 
výmenu okien  za plastové na budove Športklubu a na Obecnom úrade.  Zároveň 
vyzval  členov  Komisie  pre  verejné  obstarávanie,  aby  po  ukončení  obecného 



zastupiteľstva  ostali,  pretože  sa  uskutoční  zasadnutie,  na   ktorom  z piatich 
doručených ponúk vyberú dodávateľa okien. 

Ďalej hovoril o jednaniach  ohľadom  zabezpečenie opravy  cesty III. triedy číslo 
018105 odbočujúcej  z cesty I.  triedy 1/18 do obce Lisková.  V Ružomberku 
bolo stretnutie s predsedom Žilinského  samosprávneho kraja s p. Tarčákom, 
ktorého sa zúčastnil aj vedúci pre dopravu p. Škerda. Kraj si zobral pôžičku na 
opravu ciest, ktoré prerozdelil na menšie a finančne menej náročné opravy, ale 
na  našu cestu,  ktorá  je  finančne veľmi  náročná zatiaľ  peniaze neposkytol. 
Starosta na stretnutí vystúpil znova s požiadavkou na urýchlenú opravu. Jeho 
stanovisko podporili aj starostovia okolitých obcí.  
Taktiež MONDI SCP Ružomberok prisľúbilo, že poskytne VÚC určité peniaze. 
Zatiaľ je prísľub, že sa cesta bude robiť v auguste alebo v septembri.   Ing. 
Piroh navrhol v mene poslancov obecného zastupiteľstva napísať p. Tarčákovi 
list, aby určil presný termín opravy a ak sa  oprava neuskutoční,  že zavoláme 
televíziu.
P. Kubala žiadal, aby sme zatiaľ  požadovali častejšiu úpravu výmoľov.
Starosta informoval tiež o ceste popod Mních. Zaslali sme list polícii, v ktorom 
sme žiadali obmedzenie vjazdu nákladným vozidlám a zníženie rýchlosti cez 
obec  na  40 km/hod.   V odpovedi  pre  p.  Lovišku,  ktorý  pracuje  na  odbore 
dopravy Obvodného úradu v Ružomberku, ktorý sme dostali  na vedomie je 
uvedené, že zákaz bude pre vozidlá nad 17 t   a obmedzenie rýchlosti zamietli.

Ing. Murina informoval, že na hornom konci stojí voda, bolo by potrebné pri Vlastovi 
Lukačovi urobiť vpust a vodu tam zviesť.
Starosta osloví pracovníkov Slovenskej správy ciest.

Poslanci v tajnom hlasovaní schválili starostovi obce odmenu za II. štvrťrok 2005 vo 
výške   46,428 % zo skutočne vyplatenej základnej mzdy a zástupcovi starostu 
jednohlasne odmenu vo  výške  3000,- Sk.

Starosta pozval prítomných na 4. ročník Memoriálu Dr. Slimáka – výstup na Choč, 
ktorý sa uskutoční 13. augusta 2005.
Taktiež navrhol, aby sa 1. júla urobil guláš, viacerí poslanci sú odcestovaní, takže 
guláš  sa v tomto termíne neuskutoční

Bod č. 6 –  Záver
Keďže viac príspevkov do diskusie nebolo,   starosta poďakoval prítomným za účasť 
a zasadnutie ukončil.
         

Zapisovateľka : Tomková

Overovatelia: Ing. Jaroslav Pudiš  ................................

                      Ing. Miloš Lesák       ................................
              Ján  L a u k o

                                                  starosta obce


