
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v     Liskovej, ktoré   
sa uskutočnilo dňa   15. novembra 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. Príprava rozpočtu Obce Lisková na rok  2006                   

               6. Problematika v oblasti školstva 
                     7. Rôzne,  diskusia, uznesenie
                     8. 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. Jozefa Murinu 
a p. Fridricha Jurgoša.
 
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Poslanci jednohlasne za predsedu zvolili p. Pavla Kubalu, za člena  p. Štefana  Blašku. 

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

Bod č. 5  - Príprava rozpočtu Obce Lisková na rok  2006 
Starosta požiadal predsedu Finančnej a legislatívnoprávnej komisie Ing. Jaroslava Pudiša, 
aby vysvetlil postup pri schvaľovaní rozpočtu. P. Pudiš uviedol, že 24. novembra bude prvé 
zasadnutie komisie,  na ktorom sa prejednajú požiadavky organizácií, komisií, školy, aby sa 
pripravil  rámec  rozpočtu,  ktorý  potom   ďalej  rozpracujú  pracovníci  obecného  úradu. 
Vypracovaný  rozpočet  komisia  prejedná  na  ďalšom  zasadnutí  dňa  28.11.  Potom  bude 
rozpočet  vyvesený  na  úradnej  tabuli  a doručený  poslancom.  Pripomienky,  ktoré  budú 
k nemu,   sa  prerokujú  na  treťom  zasadnutí   komisie  dňa  12.  12.,  ktorá  ich  prerokuje 
a doporučí obecnému zastupiteľstvu zaujať stanovisko. Obecné zastupiteľstvo sa uskutoční 
dňa 13.12. 2005.
Poslanci poverili p. Tomkovú, aby hneď na druhý deň písomne oznámila organizáciám, že do 
21. novembra treba doručiť na obecný úrad  finančné plány a písomné žiadosti o dotácie na 
rok 2006. 
Hlavný kontrolór uviedol, že treba zistiť daň z príjmu PO a taktiež dane z nehnuteľnosti, aby 
sa prepočítali a mohli zapracovať v rámci príjmov do rozpočtu.
Starosta oboznámil poslancov, že sa spracúvajú tri  všeobecne záväzné nariadenia,  ktoré 
budú  v tom  istom  slede  ako  rozpočet  prerokované  na  zasadnutiach  komisie.  Vyzval  p. 
Tomkovú, aby podala vysvetlenie k novele zákona o dani z nehnuteľnosti.
P. Tomková uviedla, že podľa novely je možné pri stavbách najviac 40 násobné zvýšenie 
sadzby dane  najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb určenej obcou Lisková.  U nás to 
predstavuje  problém, či zvýšiť daň  pre občanov, alebo znížiť  daň pre podnikateľov zo 45 Sk 
na  40 Sk. Avšak toto zníženie by predstavovalo veľké zníženie dane, pretože platiteľom tejto 
dane je hlavne SCP.  Taktiež pri zaraďovaní stavieb je veľká zmena pretože všetky stavby sa 
zaraďujú do jednotlivých bodov včítane stavieb využívaných na skladovanie a administratívu. 
Takže skoro všetky piemyselné budovy slúžiace na skladovanie a administratívu, ktoré boli 



po 45 Sk za m2 prejdú do sadzby 20 Sk/m2.  Poslanci doporučili upraviť sadzby tak, aby sa 
v roku  2006  celková  daň   z nehnuteľnosti  neznížila.  Ale  aby  sa  daň  pre  obyvateľov 
nezvyšovala.

Bod č. 6  - Problematika v oblasti školstva
Predseda Školskej komisie p. Šrobár uviedol, že bol v škole na jednaní s p. riaditeľkou. Škola 
vypadá  veľmi  dobre,  je  vymaľovaná,  vyzdobená.  Toto  treba  pochváliť  a taktiež  finančne 
ohodnotiť prácu školníka p. Kubalu.  Ale práce – opravy budov, ktoré riaditeľka  naplánovala, 
sa mali uskutočniť  hlavne cez prázdniny, neuskutočnili sa dodnes . Riaditeľka chce nakúpiť 
počítače a počítačové stolíky. Treba podporiť aj rozvoj informatiky, ale keď nám bude tiecť 
strecha a nebudú peniaze – vtedy nastane problém. Taktiež niektoré okná sú vo veľmi zlom 
stave, uniká teplo. Tieto tiež treba riešiť. 
Ostatné čerpania sú v poriadku. Mzdy sa  vyplatili,  doplatili  sa aj  osobné príplatky.  Zvýši 
niečo  aj  na  odmeny.  V budúcnosti  bude  treba  riešiť  vychovávateľku  v Školskej  družine, 
pretože na 13 žiakov platiť vychovávateľku na plný úväzok je veľký komfort. Treba nájsť iný 
spôsob, lebo príde o rok zase menej peňazí.

Na zasadnutie prišla p. riaditeľka Nemčeková a p. zástupkyňa Majerová. Starosta ich privítal 
a p.  riaditeľke  poprial  veľa  zdravia,  lebo  bola  dlhodobo  chorá,  zároveň  ju  požiadal,  aby 
informovala poslancov o situácii v oblasti školstva v obci Lisková.
P.  riaditeľka  Nemčeková  podala  správu  o chode  školy.  Uviedla,  že  všetci  učitelia  sú 
kvalifikovaní  okrem  anličtinárky,  ktorá  si  teraz  robí  štátnu  skúšku  z anglického  jazyka. 
Riaditeľka  sa  snažila  získať  nového  plne  kvalifikovaného  angličtinára,  avšak  neuspela. 
Angličtina sa učí ako krúžok i v prvom aj druhom ročníku. V tomto školskom roku prišli dvaja 
noví učitelia - P. Jarmila  Murinová a p. Lukáš Štipta.
Počet krúžkov klesol, pretože na krúžky sa prihlásilo len 102 žiakov, taktiež v družine je len 
13 žiakov. Deti chodia do  umeleckých škôl v Ružomberku, takže nestíhajú aj krúžky v ZŠ.
Uviedla,  že  sa  v priebehu pol  roka  vymaľovala  celá  škola  –  čo  je  najväčšia  zásluha  p. 
školníka Kubalu a vymenili podlahovú krytiny na hornom poschodí. Taktiež vytvorili v bývalej 
družine  triedu  a učebňa  informatiky   je   už  samostatná.  Keďže  v triede  na  vyučovaní 
informatiky je väčšinou  13  žiakov  a každý   žiak  by  mal pracovať na  počítači samostatne, 
chce dokúpiť ešte
3 počítače. /6 je zakúpených, 4 sú zakúpené na splátky/ .  Z ostatných plánovaných prác ak 
sa stihne, ešte chce opraviť strechu na telocvični, ktorá je v horšom stave ako na budove 
školy  a opraviť  dvere  na  telocvični  a zakúpiť  štyri  plastové  okná.  Ak  sa  už  nebudú  dať 
uskutočniť opravy, za zvyšné financie sa nakúpi materiál a opravy sa uskutočnia v budúcom 
roku.   Na škole  bola  kontrola  z bezpečnosti,  ktorá  dopadla  dobre.  Predložila  poslancom 
tabuľky,  na ktorých bolo vyznačené ako prebieha čerpanie finančných prostriedkov oproti 
plánovanému rozpočtu. Taktiež podala vysvetlenie k zmenám, ktoré tam boli uvedené.

P. Šrobár navrhol, aby ušetrené peniaze za energie sa použili na preddavkové faktúry. Je 
proti  tomu,  aby  sa  tieto  financie  použili  na  zakúpenie  počítačov.  Taktiež  zo  400  tis.  Sk 
plánovaných na opravy bolo čerpané len 37 tis.Sk . Je to zo strany p. riaditeľky neplnenie si 
povinností, pretože aj keď bola chorá, má zástupcov, ktorí ju majú v plnej miere zastupovať.
P. Murina doporučil, aby sa za ušetrené financie za energie investovali do takých opatrení, 
ktoré budú  v budúcnosti energie šetriť. 
P. riaditeľka Nemčeková uviedla, že financie sú v jednom balíku a nemal by byť problém, aby 
sa  mohli  presúvať.  V minulých  obdobiach,  keď  chcela  dopredu  zaplatiť  za  energie, 
organizácie s tým nesúhlasili z dôvodu,  že si potrebujú uzavrieť účtovný rok.

P. starosta prečítal návrh na opravy podpísaný p. riaditeľkou, ktorý predložila zastupiteľstvu 
v apríli 2005. Prečítal ho bod po bode a skonštatoval, že vôbec nebol splnený.
Poslanci  uložili do 21. 11.2005,  aby p. riaditeľka predložila na obecný úrad:



A/  Rozpočet za všetky zložky školy za obdobie január-november 2005
B/  Návrh rozpočtu na rok 2006.
a do 24. 11. 2005 v spolupráci s . Šrobárom -  Návrh na čerpanie  finančných prostriedkov 
v roku  2005 v prenesených aj originálnych kompetenciách.

P. Blaško uviedol,  že  v minulom roku bola kuchyňa v školskej jedálni spustená v núdzovom 
režime  s tým,  že  nedostatky  sa  odstránia  do  konca  roka  2005.  V mesiaci  október  bola 
kontrola z hygieny, ktorá konštatovala, že nedostatky neboli odstránené. Je možná pokuta až 
do 1. milióna. Prečo sme tento problém neriešili?

Starosta  odpovedal,  že  zaraz  sa  odstraňovali  tie  najväčšie  problémy,  ktoré  o osobne 
telefonicky ihneď  nahlásil na hygienu. Niektoré problémy vyplynuli až v priebehu prevádzky 
– nedostatok teplej vody, tento problém sa už rieši. Osadí sa nový bojler, ktorý bude slúžiť 
len  pre  jedáleň.  Osadenie  rádiátora   v miestnosti  na  čistenie  zeleniny  nebolo  nikdy 
pripomienkované.  Bol oslovený Ing. Hošala, ako toto poriešiť, aby nebola príliš otepľovaná 
pivnica na zeleninu.
 
P.  riaditeľka  predložila  návrh  na rok  2005,  kde boli  uvedené požiadavky na odstránenie 
najzávažnejších nedostatkov v školskej jedálni celkove v sume 250 000,-Sk.

Ing.  Murina  skonštatoval,  že  keď  nejde  teplá  voda,  alebo  nie  sú  odsávače  je  to  veľký 
nedostatok,  ktorý  treba  vyriešiť.  Avšak  on  má  skúsenosti,  že  hygiena  pri  každej  ďalšej 
kontrole bude mať  ďalšie a ďalšie požiadavky – až nesplniteľné, treba niečo poriešiť, ale 
nemôžme ich požiadavky plne akceptovať.

Fridrich Jurgoš sa spýtal, či peniaze na krúžky sa môžu využiť aj na zaplatenie energie.
P. Šrobár uviedol, že časť peňazí sa môže využiť na úhradu energií.

Hlavný kontrolór konštatoval, že spracovanie tabuliek sa musí ujednotiť, aby  sa s nimi počas 
roka  dalo  lepšie  pracovať.  P.  riaditeľka  uviedla,  že  tabuľky  budú  také,  aby  boli  totožné 
s tabuľkami obce. Požiadala p. Bartekovú a p. Piroha o spoluprácu.

P. starosta upozornil, že p. riaditeľka Nemčeková je štatutárny zástupca aj za materskú školu 
a školskú jedáleň, listy ktoré chodia zo školy na úrad musia byť vždy s podpisom riaditeľky. 
Na záver sa poďakoval zástupcom školy za účasť.

P. riaditeľka Nemčeková poďakovala za pozvanie na obecné zastupiteľstvo aj za spoluprácu 
a spoločne so zástupkyňou p. Majerovou zo zastupiteľstva odišli.

Bod č. 7  -  Rôzne, diskusia, uznesenie
Starosta predložil žiadosť združenia Domka o mimoriadnu dotáciu na počítač vo výške 35 
tis.Sk a doporučil jej schválenie, aby mladí mohli spravovať svoju www-stránku a využívať ho 
aj na ďalšie svoje záležitosti. Poslanci žiadosť jednohlasne schválili.
Hlavný kontrolór p. Piroh uviedol, že pri úprave rozpočtu treba na to pamätať. V ďalšom roku 
treba rátať so znížením financií na prenesené kompetencie v oblasti školstva.

Ďalej starosta prečítal poďakovanie Evanjelickej cirkvi za dotáciu 20000,-Sk, ktorá sa využila 
na opravu strechy Evanjelického domu.

Starosta  uviedol,  že  prišlo  nariadenie  s Regionálnej  veterinárnej  správy  o súpise  hydiny. 
Poslanci môžu obísť svojich voličov a urobiť aj súpis, ako sa to niekedy robilo, prípadne sa to 
zabezpečí z obecného úradu.  Súpis sa bude robiť cez obecný úrad.

P.  Šrobár   doporučil,  aby  sa  zaslalo  písomne  upozornenie  p.  riaditeľke  Nemčekovej  za 
nesplnenie povinností v oblasti opráv v škole, prípadne znížiť jej odmeny.



P.  Murina uviedol,  že podľa Zákonníka práce nie je  možné dať dvojaký postih.  Poslanci 
doporučili  starostovi,  aby  napísal  p.  riaditeľke  list,  v ktorom  ju  upozorní  na  neplnenie 
horeuvedených povinností.

P.  Timko  konštatoval,  že  v  izbe  Ľudových  tradícií  by  sa  mali  umiestniť  iba  exponáty 
pochádzajúce z našej obce. Taktiež sa opýtal na ihrisko, ktoré sa buduje v škole.
Starosta uviedol, že zatiaľ sa odhrnula a vyrovnala plocha vedľa telocvične o rozlohe 35x20 
m, osadili sa dva stĺpy na elektrické osvetlenie, celkove p. Bartek osadí štyri svietidlá, z toho 
dva  budú  na  budove  telocvične.  Chlapi  na  aktivačnej  činnosti  pod  vedením  p.  Barteka 
prehlbujú studňu,  pretože pôvodná nebola dostatočne hlboká, bola bez vody.   Urobia sa 
mantinely, ktoré tam budú stabilne, budú na nich dvierka a odspodu zabezpečené gumovými 
pasmi.  Taktiež,  aby  vydržali  čo  najdlhšie,  budú  naimpregnované  a kvalitne  natreté. 
V budúcom roku  sa  na  ihrisku  dá  urobiť  asfalt.  Dali  sme  dve  žiadosti  o dotáciu.  Jednu 
z Agentúry  pre  šport  a mládež  Žilinského  samosprávneho  kraja  a druhu  z Ministerstva 
školstva SR. Nevieme, či budeme úspešní, ak  nie musí sa ihrisko urobiť z rozpočtu obce.

Máme už ponuky na spevnenie plochy asfaltom,  už v máji môže byť ihrisko komplet hotové. 
Snažíme sa získať peniaze, kde sa len dá, pani Tomková sleduje noviny, internet a kde je 
možnosť  spracúva  a zasiela   projekty.  Zatiaľ  sme  dostali  45  tis.  Sk  na  drvič  na 
kompostovisko,  Je taktiež prísľub na ihrisko z projektu Sportalis.

Starosta  uviedol,  že  na  základe  požiadavky  mladých  ľudí   rokoval  s p.  farárom Culkom 
o umiestnení  vysielača  na  prenos  internetu  rádiovými  vlnami  na  kostolnej  veži.   Taktiež 
rokoval so zástupcami firmy, ktorá by to zriaďovala, avšak jej finančné požiadavky sú vyššie 
ako prezentovali pred časom.
P. Timko nedoporučil po  porade s. Milošom Lesákom a inými odborníkmi,   aby sa zatiaľ 
vysielač vybudoval,  pretože ak sa na jeden vysielač napojí  viac príjemcov,  internet  bude 
pomalší, ak bude menej pripojených -  poplatky za služby budú vyššie ako z Telekomu.

Starosta informoval prítomných o investičnej výstavbe v obci.  Na Športklube  sú už urobené 
všetky okná, taktiež v materskej  škole sú vymenené  všetky okná z Pribinovej ulice.  Boli 
finacované z dotácie v rámci projektu Mondy SCP vo výške 400 tis. Sk.. V materskej škole 
Koplast zadarmo dodal žalúzie.  P. Martinka v rámci verejnoprospešných prác vymaľoval tri 
triedy v materskej škole aj celý obecný úrad. Uskutočnila sa rekonštrukcia obecného úradu. 
Vymenili sa plastové okná, urobili sa podlahy vo všetkých kanceláriách, všetky miestnosti sa 
vymaľovali.  V prvej  miestnosti  sa  urobil  pult,  na  ktorý  sa  využil   aj  nábytok  z kancelárie 
starostu.
Kancelária starostu sa vynovila, aby dôstojne reprezentovala obec.

Starosta oboznámil poslancov, že  pracovníci  Slovenskej správy ciest  urobili prvú etapu 
rekonštrukcie cesty popri bývalom Mäsokombináte.
Gréderom  zbrúsili  časť  asfaltu  a dali  nový  asfaltový  koberec,  takže  cesta  je  už  hotová. 
Taktiež  osadili  smerové  koly  a odkopali   zeminu,  aby  mala  voda  kde  odtekať.  Starosta 
požiadal o urobenie vodiacich pásov, aby kamióny nešli až na kraj a nepoškodili okraje cesty.
Ďalšia etapa – rozšírenie o odbočovacie pásy a osvetlenie  by sa malo uskutočniť na budúci 
rok. 

V cintoríne horel  hlavný kríž. Okamžite ho pracovníci obce obnovili.  Pri kríži  je nerezová 
podložka na sviečky,  ktorú urobil p. Štefan Švárny, materiál dodala obec.

Poslanci v tajnom hlasovaní schválili starostovi odmenu za III. štvrťrok vo výške 47,85% zo 
skutočne vyplatenej základnej mzdy. Starosta doporučil zástupcovi starostu odmenu v plnej 
výške, čo poslanci aj jednohlasne schválili.



Bod č. 8 –  Záver
Keďže  viac  príspevkov  do  diskusie  nebolo,   starosta  poďakoval  prítomným  za  účasť 
a zasadnutie ukončil.
         

Zapisovateľka : Tomková

Overovatelia:

P. Fridrich Jurgoš           ................................

Ing. Jozef Murina           ................................

        Ján  L a u k o
                                                      starosta obce


