
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v     Liskovej, ktoré   
sa uskutočnilo dňa   6. septembra 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. Správa o čerpaní rozpočtu Obce Lisková za I. polrok  2005                   

                     6. Rôzne,  diskusia, uznesenie
                     7. 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 PaedDr. Mojmíra 
Šrobára a Ing. Miloša Lesáka.
 
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Poslanci jednohlasne za predsedu zvolili p. Pavla Kubalu, za člena  RNDr. Jaroslava Timku. 

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

Bod č. 5  -  Správa o čerpaní rozpočtu Obce Lisková za I. polrok 2005 
Starosta obce  vyzval Ing. Pudiša – predsedu FaLPK,  aby podal vysvetlenie k správe.
Ing. Pudiš uviedol, že správu dostal domov každý poslanec a  na zasadnutí komisie bola 
správa  podrobne prediskutovaná. Členovia komisie ju doporučili zobrať na vedomie. 
- Financie na Požiarnu ochranu vo výške 50 tis.Sk, ktoré urgentne požadoval preventivár 
obce p. Kerdík neboli dosiaľ čerpané, mala preveriť p. Tomková. Táto uviedla, že p. Kerdík 
požadoval finančné prostriedky na novú striekačku, keďže tá čo máme je nefunkčná. Nová 
stojí však viac ako 150 tis. Sk, takže zabezpečuje staršiu ale dobrú za primerané finančné 
prostriedky.

-  Za I.  polrok boli  vyššie náklady na stavebnú činnosť ako je plánované na celý rok.  P. 
Barteková informovala, že už v januári  bol na základe dohovoru starostov, ktorých obce sú 
združené v Spoločnom stavebnom úrade v Lúčkach, poukázaný príspevok na chod úradu vo 
výške 97 152 Sk /2112 obyvateľov x 46,-Sk/. Taktiež sú veľmi vysoké náklady na poštovne 
7300 tis.  Sk, pretože pošta musí byť doručovaná buď Doporučene alebo Doporučene do 
vlastných  rúk  a na  počítačový  program  28 441  Sk,  ktorý  bude  obci  slúžiť  aj  v iných 
oblastiach.  Dotácia zo štátu je 50 tis. Sk a taktiež obec má príjem zo správnych poplatkov 
pri schvaľovaní stavieb.
PaedDr. Šrobár doporučil v rozpočte rozlíšiť prostriedky na zabezpečenie stavebnej činnosti, 
ktoré sa zasielajú na Lúčky a ktoré priamo vynakladá obec.
Starosta obce uviedol, že aj stavebný úrad v Ružomberku značne zvýšil ceny a viac obcí by 
chcelo vstúpiť do Spoločného stavebného úradu v Lúčkach, čo by však už Ing.  Benčo – 
pracovník SSÚ nezvládol.

- Prečerpané boli i prostriedky na kancelárske potreby. Išlo o  zakúpenie počítača. Vzhľadom 
k tomu, že do  počítačov, ktoré obecný úrad vlastnil, nebolo možné inštalovať nový program 



na dane z nehnuteľnosti,  musel byť  zakúpený nový počítač s lepšími parametrami,  ktorý 
však stál menej ako 30 tis. Sk, takže nemohol byť financovaný z kapitálových prostriedkov, 
ale len z bežných výdavkov.
 Správu ďalej podrobnejšie  rozviedla p. Barteková a doplnil Ing. Piroh. Uviedol, že výnos 
z dane z príjmov FO je výrazne prekročený, ale mesačné plnenie  je nerovnomerné, je však 
veľký predpoklad, že aj za celý rok budú vyššie. Taktiež daň z nehnuteľnosti sa dobre plní a  
je predpoklad, že celkový výnos bude vyšší. Pochválil pracovníčky obecného úradu, ktoré 
dobrou znalosťou zákona o dani z nehnuteľnosti uspeli v spornom prípade, kde išlo o sumu 
300  tis.  Sk.  Pokiaľ  daňovníci  neuhradia  dane v určenom termíne,  okamžite  sa  zasielajú 
výzvy . 
Ing. Pudiš uviedol, že škola za I. polrok  nečerpala  peniaze na opravy, je potrebné vyzvať p. 
riaditeľku Nemčekovú, aby sa plánované opravy začali uskutočňovať, pretože pokiaľ by sme 
financie nevyčerpali, museli by sa vrátiť do štátneho rozpočtu. Taktiež by nebolo dobré, aby 
sa čerpali  namiesto opráv napr.  na mzdy.  PaedDr.  Šrobár  uviedol,  že riaditeľka nemôže 
svojvoľne presúvať  financie vrámci  rozpočtu.  Je  potrebné ju  vyzvať  ,  aby  oznámila,  čo 
a kedy plánuje robiť, tak aby bolo do konca roka čerpanie na nulu.
Starosta obce Ján Lauko uviedol, že určité opravy sa už robili  počas prázdnin.
Ing. Pudiš  oznámil, že F a LPK sa uzniesla, že v mesiaci október sa uskutoční  zasadnutie 
komisie, ktoré by prejednávalo otázky školstva za prítomnosti štatutárov školy a predsedu 
Komisie  pre  školstvo  PaedDr.  Šrobára.  Komisia doporučila  následne  zvolať  zasadnutie 
obecného zastupiteľstva, kde by bola pozvaná aj p. riaditeľka Mgr. Nemčeková.
 
P. Šrobár doporučil, aby sa stretnutie uskutočnilo koncom septembra, na ktorom  by
p. riaditeľka predložila čerpanie za 8. mesiacov a plán čerpania finančných prostriedkov do 
konca roka. Poslanci jeho návrh doporučili. Hlavný kontrolór Ing. Piroh uviedol, že plnenie 
nájmu za byt v MŠ je nízke a požiadal, aby p. riaditeľka na zasadnutí podala  vysvetlenie. 

Správu o plnení rozpočtu za rok 2005 poslanci zobrali na vedomie.

Bod č. 6 - Rôzne,  diskusia, uznesenie
A/   Zmena rozpočtu  - Návrh na zmenu rozpočtu prečítal Ing. Pudiš tak, ako ho doporučila 
FaLPK a v písomnej podobe odovzdal všetkým poslancom.
Návrh na zmenu rozpočtu, ktorú doporučila komisia:
V príjmoch sa zvyšujú dotácie:
Dotácia MONDI SCP – na MŠ                                                        na  400 tis. Sk

Výdavky sa upravujú nasledovne:

Kanc. potreby, knihy, časopisy sa zvyšujú o 66 tis. Sk                 na 166 tis. Sk
Príspevok OŠK na činnosť sa   zvyšuje o 115 tis. Sk                   na 365 tis. Sk
Výmena okien v MŠ sa zvyšuje                                                    na 510 tis. Sk     
Nákup mot.píla,kosačka : sa znižujú o 66 tis. sk                          na   34 tis. Sk
Položka rozvoj obce sa znižuje o 243 tis. Sk /110+115+18/         na  90 tis.  Sk
Prestavba MŠ a ŠJ sa zvyšuje                                                      na  18 tis. Sk

 



Rozpočet Obce Lisková po 2. zmene rozpočtu je nasledovný:

 
2003 

skutočnosť 
plnenie

2004 
skutočnosť 

plnenie

2005 
schválený 
rozpočet   

2005 
1.zmena 
rozpočt

u

2005 
2.zmena 
rozpočt

u

Rozpočet - príjmy OÚ B a K 15192 17171 18618 17766 18166
Rozpočet -  vlast. príjmy 
škola    298 298
Rozpočet - spolu príjmy   18618 18064 18464
Regulácia výdavkov ZŠ a 
MŠ, ŠJ,ŠKD 5939 7136 7663 8884 8884

Výdavky obce 8392  10955 9180 9580

Spolu rozpočet vyrovnaný 
v príjmoch a výdavkoch   18618 18064 18464

Ing. Pudiš podrobnejšie rozviedol jednotlivé úpravy. Uviedol, že už na minulom OZ starosta 
avizoval, že by sme mali dostať dotáciu od SCP. Vzhľadom k tomu, že z dotácie, ktorú sme 
dostali vo výške 400 tis. Sk by nebolo možné vymeniť všetky okná na jednej strane,  členovia 
Komisie pre verejné obstarávanie doporučili  urobiť všetky okná a doplatiť z rozpočtu obce. 
Celkom sa na výmenu 24 okien  vyčerpalo 510 tis. Sk , čo je navýšenie oproti dotácii o 110 
tis.. V cene sú i markízy na každom okne.

 Ďalej prečítal žiadosť OŠK o príspevok na nájomné herne pre stolnotenisový oddiel na tri 
roky vo výške 115 200 Sk, ktorý by sa použil  na dokončenie rekonštrukcie herne. Uviedol, že 
finančná komisia rozobrala aj  možnosť využívania telocvične,  ale náraďovňa na uloženie 
stolov  nepostačuje  a taktiež  rozkladaním  stolov  by  sa  tieto  veľmi  rýchlo  zničili.  FaLPK 
doporučila tento mimoriadny príspevok schváliť. Ale bolo by dobré do budúcnosti rozmýšľať 
o prístavbe pri telocvični, čím by sme zveľaďovali obecný majetok.
Starosta obce vyzval p. Fridricha Jurgoša, aby podrobnejšie vysvetlil podmienky nájmu. P. 
Jurgoš predložil Zmluvu o nájme medzi majiteľom stolnotenisovej herne p. Jozefom Štrbinom 
a OŠK Lisková. V zmluve je uvedené, že v cene nájmu sú náklady na vodu, plyn a elektriku 
si  bude oddiel  uhrádzať  zvlášť  na  základe samostatných  meračov.  Okrem rekonštrukcie 
samostatnej  herne boli  vybudované pri  herni  sociálne zariadenia a sauna. Doteraz nájom 
platilo  OŠK.HK obce  Ing.  Piroh  doporučil  príspevok  schváliť,  ale  OŠK zaslať  list,  že  je 
účelový na 3 roky nájmu a aj nájomná zmluva aby bola podpísaná v tom zmysle. Taktiež 
doporučil upraviť  dátumy v zmluve tak, aby platnosť nájmu začala až keď sa herne začne 
využívať.  Taktiež príjmy zo všetkých aktivít,  ktoré  sa budú uskutočňovať  v herni  by mali 
plynúť  pre OŠK a obec by kontrolovala  plnenie nájomnej  zmluvy.  Z týchto  financií  by sa 
uhrádzali náklady na energie. 
Ing.  Lesák  podotkol,  že  na energie  budú mať  OŠK financie,  ktoré  by použili  na  nájom. 
A taktiež, keďže nájom platí obec mali by aj zložky v obci možnosť využívať halu zadarmo.
V diskusii vystúpili ešte poslanci Timko,Kubala, Šrobár, Murina, Pudiš a nakoniec sa uzniesli, 
že nájomná zmluva bude doplnená o dva nasledovné body:
     1.  začiatok zmluvného vzťahu : 1.10.2005 koniec 30.9.2008

1. právo disponovať prenajatý priestor bude mať nájomca t.j. OŠK Lisková

 V zmluve o poskytnutí príspevku pre OŠK na činnosť vo výške 115 tis.Sk  sa uvedie:
 1.  účel – na prenajatie tenisovej haly
 2.  náklady na energie, ktoré sa spotrebujú v tenisovej hale bude hradiť OŠK
 3.  OŠK bude poskytovať na požiadanie Obecného úradu v Liskovej prenajímaný priestor aj 
iným organizáciám a pre aktivity obce Lisková, pričom nebude požadovať úhrady za náklady 
uvedené v bode 2.



Starosta dal hlasovať o 2 zmene rozpočtu na rok 2005 – uznesenie poslanci  jednohlasne 
schválili. 

B/ Voľba kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu v Ružomberku.
Starosta vysvetlil, že každé 4 roky sú voľby prísediacich. Navrhol kandidátov, ktorí už boli 
prísediacimi v minulých obdobiach a ktorých doporučil aj súd, vzhľadom k tomu, že boli už na 
začatých súdnych procesoch t.j.  p. Máriu Macíkovú a p. Kerdíkovú , za ďalšiu kandidátku 
navrhol pracovníčku OÚ p. Forgáčovú.
Obecné zastupiteľstvo navrhovaných kandidátov jednohlasne schválilo.

C/ Žiadosť  Poľnohospodárskeho  družstva  Lisková   -  Sliače,  aby  si  mohli  zabezpečiť 
vyvážanie odpadu samostatne, pretože zvozy, ktoré zabezpečuje obec sú nedostačujúce. 
Pani Tomková vysvetlila, že už v minulom roku poslanci schválili žiadosti
aby si    firmy Poľnohospodárske družstvo Lisková-Sliače,  EFEKT STOCK s.r.o.  Lisková 
a firmy  REHOS s.r.o. Lisková zber, odvoz a likvidáciu komunálneho a drobného stavebného 
odpadu  zabezpečovali  vlastnými prostriedkami. Táto problematika bola prejednaná aj na 
zasadnutí FaLPK, ktorá doporučila súhlasiť aj na rok 2005 a 2006 za podmienky, že do 20 
kalendárnych dní  po ukončení   každého štvrťroka  predložia  obci  doklady   preukazujúce 
množstvo a druh  vyvezeného odpadu, miesto uloženia a kópiu dokladu o výške finančných 
nákladov  za  vyvezené  odpady.   Tieto  doklady  budú  potrebné  pri  vykazovaní  množstva 
odpadov vytvorených v obci a pri  výpočte úhrady poplatkov za odpad.  
Predseda  návrhovej  komisie  p.  Kubala  prečítal  návrh  uznesenia  č.172,  ktorý  poslanci 
jednohlasne schválili.

D/ Zápis do Kroniky obce Lisková za rok 2004. 
Starosta  obce Ján Lauko oboznámil  prítomných,  že každý poslanec dostal  návrh zápisu 
v júni s tým, že prišli  tri  dodatočné príspevky: o činnosti OŠK, práce, ktoré vykonala v obci 
firma  Demko  ,  rekonštrukcia  hodín  na  kostolnej  veži,  ktorú  uskutočnil  p.  Jozef  Roštek. 
Poslanci jednohlasne schválili zápis do kroniky i s horeuvedenými príspevkami.

E/  Zmluva o zriadení  spoločného obecného úradu na zabezpečenie odborných činností 
v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry, ktorého členom bude aj obec Lisková. 
Starosta  obce  vyzval  p.  Tomkovú,  aby  bližšie  informovala  o náležitostiach  zmluvy.  P. 
Tomková  uviedla,  že  zmluva  bola  podrobne  prejednaná  na  FaLPK,   taktiež  prečítala 
najdôležitejšie časti aj poslancom. Financovanie bude zabezpečené z Krajského školského 
úradu v Žiline. Vstupné náklady vo výške 20 Sk na žiaka vložia obce.  V spoločnom OÚ pre 
školstvo  bude  pracovať  jeden  pracovník,  ktorý  bude  vybratý  na  základe   výberového 
konania.  Podmienky  výberového  konania   boli  uverejnené  v regionálnych  novinách, 
v miestnom rozhlase a vo vývesných skrinkách každej zúčastnenej obce. Tieto požiadavky 
sú  v zmysle  zákona  o školstve.   FaLPK  nesúhlasila,  aby  tento  pracovník  podliehal  pod 
prednostku obce Likavka p.  Hatalovú,  vzhľadom na jej  negatívny vzťah k našej  obci,  čo 
podporil aj HK Ing. Piroh.
K problematike sa vyjadril, starosta obce, PaedDr. Šrobár, Ing. Pudiš.
Poslanci hlasovali všetci za predložený návrh zmluvy, ktorá bude doplnená v ČL 7  bode 3 
nasledovne: zamestnanec spoločného obecného úradu  pre školstvo bude v organizačnej 
štruktúre Obecného úradu Likavka priamo podliehať starostovi obce Likavka.
F/ Starosta obce Ján Lauko informoval prítomných o prácach, ktoré sa vykonali v obci a čo 
sa  ešte  plánuje  urobiť.  V materskej  škole  sa  uskutočnila  výmena  24  okien,  do  konca 
septembra urobia výmenu okien na budove OŠK a do 15.10. na obecnom úrade.

- ukončuje  sa  výmena  svietidiel  verejného  osvetlenia,  v celej  obci  budú  už  len 
úspornejšie svietidlá. Úspora je mimoriadna. Oproti roku 1997 je 4x nižšia spotreba 
elektriny na VO.

- P. Švárny pripravuje komponenty na mantinely na klzisko. Starosta doporučil, aby sa 
klzisko urobilo pri škole, kde by skôr bola zabezpečená údržba aj využívanie, pretože 
žiaci by poodhŕňali sneh aj v rámci vyučovania a tiež pri škole je studňa, takže voda 



na  polievanie  by  bola  zadarmo.  Na  pripomienku  p.  Timka  ohľadom  osvetlenia, 
starosta odpovedal, že zabezpečí , aby bolo osvetlenie nainštalované.

- Na detskom ihrisku boli doplnené hojdačky a lavičky.
- Na cintoríne sa už urobila 4 kosba.
- Ohľadom úpravy koryta potoka mal starosta jednanie s pracovníkmi Povodia Váhu, 

v ktorých aj pokračuje.
- Smerný územný plán by mal byť hotový v piatok 9.9.2005, na ďalšom zasadnutí OZ 

by ho už poslanci mohli schváliť.
- Starosta  v spolupráci  s Ing.  Jozefom  Dvorským  a Ing.  Pirohom  zabezpečili  zo 

štátneho archívu v Bratislave mapu Liskovej z roku 1792, ktorá patrí medzi najstaršie 
v strednej  Európe.  Mapa  je  umiestnená  v starostovej  kancelárii.  Ing.  Dvorský  má 
zabezpečiť vysvetlivky k nápisom, ktoré sú na mape uvedené v latinčine.

- Najviac jednaní uskutočnil starosta ohľadom cesty popri bývalom Mäsokombináte. Aj 
v uplynulých dňoch sa rozprával s Ing. Škerdom – vedúcim dopravy na VÚC Žilina a 
s Ing. Čurilom – zástupcom SCP. Uviedli mu nový – už tretí termín- začiatku opravy. 
Oprava cesty by sa mala začať v októbri, je na ňu vyčlenených 22 mil. Sk. Križovatka 
bude osvetlená 17 svietidlami, popri ceste budú umiestnené chodníky. Cesta bude 
vybudovaná  tak,  aby  odolala  aj  záťaži  nadmerných  nákladov.  Starosta  vyjadril 
presvedčenie, že tento termín naozaj už bude definitívny.

- Dňa  15.16.17.  septembra  by  mala  prísť  družobná  návšteva  z Kravař.  Pozval 
poslancov, aby sa zúčastnili spoločných akcií.

G/ V rôznom p. Šrobár navrhol, aby sa pre deti zakúpilo sedlo, ktoré by sa dalo do nájmu p. 
Milanovi Kubalovi, ktorý ma žriebä aj kobylku. Deti majú krúžok, kde pracujú s koňmi, ale 
sedlo je len jedno. Túto žiadosť ešte prerokujú v rámci prípravy rozpočtu na rok 2006.

P. Fridrich Jurgoš upozornil, že krhly na cintoríne sú deravé. Taktiež pri obci chcú urobiť 2 
kríže, požiadal, aby sa z rozpočtu obce zakúpilo drevo, práce by urobil p. Čončol zadarmo.

Ing.  Murina  sa  informoval,  či  sa  urobili  nejaké kroky  ohľadom vpustu  na  hornom konci. 
Starosta dal žiadosť firme Demko, ale táto má veľké práce pri  Žiline. Ak by niekto vedel 
o firme, ktorá by to dokázala uskutočniť, nech je doporučí. Starosta taktiež bude ďalej jednať 
ohľadom tejto práce.

Ing.  Pudiš  uviedol.  že  FaLPK  zhodnotila  na zasadnutí  programové vyhlásenie  na toto 
volebné obdobie. Viac ako na 80 % je splnené. Informoval sa tiež, či sú v SÚP vyčlenené 
pozemky na stavbu. Starosta odpovedal, že u firmy Goč je objednaný vykonávací projekt – 
prvé stavebné pozemky budú za školou a pri Rezníkovi. Stavebné pozemky si musia ľudia 
pomeniť  medzi  sebou,  obec ich nie je oprávnená vykupovať.  Obec vykúpi  pozemky pod 
komunikácie, taktiež všetky siete vybuduje obec.

P. Kubala : rodina Mastišovcov uzavrela spoločné dvory bránou, mali na toto povolenie od 
obce?
Starosta uviedol, že je to na vlastníkoch, aby sa dohodli, ak by sa nie – jednanie je možné 
jedine súdnou cestou.

PaedDr. Šrobár a RNDr. Timko navrhli, aby sa v budúcnosti v obci vybudovala sieť, ktorou by 
sa pripojili občania na internet, televíziu atď.

RNDr. Timko doporučil, aby sa odvodnenie, ktoré sa vybudovalo na vyšnom konci upevnilo 
dlažbou, pretože sa zosúvajú steny.

Starosta odpovedal, že to by bolo finančne veľmi náročné, radšej ho treba pred zimou vždy 
prečistiť.



Ďalej  sa  RNDr.  Timko  informoval,  ako  pokračujú  práce  s inštalovaním  Pamätnej  izby 
v cirkevnej škole. Starosta odpovedal, že na tejto veci pracujeme.  P. Forgáčová pripravuje 
zoznam predmetov, ktoré sú občania ochotní darovať.
Ing. Pudiš ponúkol truhlicu z roku 1865, Ing. Piroh posteľ so strožiakom z roku 1910.

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

Zapisovateľka : Tomková

Overovatelia:

PaedDr. Mojmír Šrobár  ................................

Ing. Miloš Lesák             ................................

        Ján  L a u k o
                                                      starosta obce


