Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej, ktoré
sa uskutočnilo dňa 13. decembra 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. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2005 o dani z nehnuteľností.
6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2004 – 1.dodatok 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. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2005 o poskytovaní opatrovateľskej
služby a o spôsobe určenia úhrady a o výške úhrady za opatrovateľskú
službu.
8. Rozpočet obce Lisková na rok 2006.
9. Rôzne, diskusia, uznesenie
10. 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 RNDr. Jaroslava Timku.
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Poslanci jednohlasne za predsedu zvolili p. Pavla Kubalu, za člena
Šrobára.

PaedDr. Mojmíra

Bod č. 4 – Kontrola uznesení
Starosta skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.
Bod č.5 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2005 o dani z nehnuteľností
Starosta vyzval p. Tomkovú, aby podala vysvetlenie. P. Tomková uviedla, že v dôsledku troch
základných zmien v zákone o dani z nehnuteľnosti sa museli urobiť základné úpravy. Išlo
o tieto tri zmeny: 1. pri stavbách je možné 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.
2. zaraďovanie stavieb - všetky stavby sa zaraďujú do jednotlivých bodov včítane
stavieb využívaných na skladovanie a administratívu. Všetky priemyselné budovy slúžiace
na skladovanie a administratívu, ktoré boli po 45 Sk za m2 prejdú do sadzby 20 Sk/m2.
3. prečnievajúca časť strešnej konštrukcie, čo predstavuje asi 10 % zastavanej
plochy, sa nezapočítava do zastavanej plochy – toto treba upraviť do roku 2007.
Poslanci doporučili na minulom zasadnutí OZ upraviť sadzby tak, aby sa v roku
2006 celková daň z nehnuteľnosti neznížila. Ale aby sa daň pre obyvateľov nezvyšovala.
Na základe toho sme spracovali VZN, ktoré bolo prejednané na zasadnutí finančnej komisie.
28. novembra bolo vyvesené na úradnej tabuli a taktiež ho prevzal každý poslanec so

sprievodným listom dokedy sa môžu podávať pripomienky. Žiadne pripomienky neboli
podané. Aby nadobudlo účinnosť 1.1. 2005 , je potrebné schváliť VZN dnes. Podnikatelia,
ktorí majú trvalé bydlisko v obci Lisková, budú mať okrem jedného, zníženú daň.
P. Demko aj ako zástupca podnikateľov uviedol, že dane pre podnikateľov sú vysoké,
zamestnávajú ľudí z obce, ale neberie sa na nich ohľad. P. Piroh a Pudiš doporučili, aby
poslanci VZN schválili. VZN schválili všetci prítomní poslanci okrem Jozefa Demku, ktorý
hlasoval proti.
Bod č. 6 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2004 – 1.dodatok o miestnych daniach
za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné
automaty a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Referovala p. Tomková, ktorá uviedla, že sa len upravila citácia v zmysle zákona. 28.
novembra bolo vyvesené na úradnej tabuli a taktiež ho prevzal každý poslanec so
sprievodným listom dokedy sa môžu podávať pripomienky. Žiadne pripomienky neboli
podané. VZN bolo jednohlasne schválené.
Bod č. 7 - Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2005 o poskytovaní opatrovateľskej
služby a o spôsobe určenia úhrady a o výške úhrady za opatrovateľskú
službu.
Referovala p. Tomková, ktorá uviedla, že vo VZN sme upravili určité citácie v zmysle zákona
a sadzby za opatrovateľskú službu sa dali tak, aby boli reálne. V minulosti každý opatrovaný
mal výnimku, lebo vychádzali veľmi vysoké úhrady. V súčasnosti sú poplatky prispôsobené
tak, že sa budú líšiť oproti skutočnosti najviac o 1,-Sk. VZN bolo 28. novembra vyvesené
na úradnej tabuli a taktiež ho prevzal každý poslanec so sprievodným listom dokedy sa môžu
podávať pripomienky. Žiadne pripomienky neboli podané.
P. Lesák sa informoval koľko je opatrovaných a či je spolupráca s Charitou prínosom.
P. Tomková odpovedala že je 10 opatrovaných a 10 opatrovateliek, všetci sú z Liskovej.
Z Charity chodí k opatrovaným sestrička, ktorá robí odborné výkony a naučí opatrovníkov,
ako robiť určité špeciálne úkony. Taktiež zapožičajú určité špeciálne pomôcky.
Starosta pochválil spoluprácu s Charitou, že sú skutočne prínosom.
VZN bolo jednohlasne schválené.
Bod č. 8 - Rozpočet obce Lisková na rok 2006
K rozpočtu podal vysvetlenie Ing. Pudiš predseda Finančnej a legislatívnoprávnej komisie,
ktorá k tejto problematika zasadala 3 krát. Pri tvorbe rozpočtu boli vyzvané všetky
organizácie, aby si dali žiadosti o dotáciu. Niektoré dali, ale iné nie. Taktiež boli na dva
zasadnutie komisie pozvané aj zástupkyne školy, aby aj rozpočet za školu bol pripravený na
úrovni. Pripravený rozpočet bol vyvesený a doručený každému poslancovi. Pripomienky
neboli. Požiadal hlavného kontrolóra Ing. Piroha o stanovisko k rozpočtu. Hlavný kontrolór
uviedol, že rozpočet je spracovaný tak, že má určité riziká. Vzhľadom k tomu, ešte nie je
schválený štátny rozpočet , daň z príjmu právnických osôb a rozpočet na prenesené
a originálne kompetencie v oblasti školstva je stanovený len približne podľa skutočnosti
minulého roka. Avšak úprava rozpočtu sa dá urobiť kedykoľvek, takže doporučuje schváliť
rozpočet bez návrhu na zmeny.
V diskusii vystúpil p. Šrobár, ktorý uviedol, že náklady na originálne kompetencie veľmi
presahujú predpokladané príjmy. Bude potrebné urobiť kroky na zníženie nákladov a to
najmä v školskom klube, kde na deti príde len 65 tis. Sk a náklady na mzdy sú viac ako 200
tis. Sk.
P. Lesák požiadal o podrobnejšie vysvetlenie rozdielu medzi originálnymi a prenesenými
kompetenciami. Vysvetlenie podal p. Šrobár a p. Piroh.
P. Demko uviedol, že dotácia z obce na činnosť Obecného športového klubu je už dlhé roky
nezmenená 250 tis.Sk. Pritom ekonómku platí už roky on.
HK Piroh uviedol že za rok 2005 to bolo 365 tis. Sk na činnosť a ešte na opravu budovy išli
ďalšie financie. Z rozpočtu obce povoľuje zákon uhradiť len určité veci. Čo nám zákon

nedovoľuje, na to musí nájsť OŠK iné cesty. OŠK napriek upozorneniu doposiaľ nedalo ani
písomnú žiadosť o dotáciu na rok 2006. Predtým na činnosť OŠK prispievalo SCP, ale 2
roky nedali nič, čo je už cítiť. Predtým to bolo okolo 200 tis. Sk ročne. Výkonný výbor vôbec
nezasadá, prácu vykonávajú pracovníci-športovci, ktorí sú zamestnaní vo firme Demko.
Starosta uviedol, že situáciu bude treba riešiť, pretože šport bol v Liskovej vždy na úrovni,
musíme urobiť opatrenia, aby nezanikol.
P. Jurgoš uviedol, že treba podporiť šport. Buď treba navýšiť prostriedky z obce alebo znížiť
počet oddielov.
P. Pudiš uviedol, že OŠK je samostatná organizácia, ktorá by mala mať fungujúce orgány
a tie by mali podávať návrhy na riešenie. Sú tri riešenia:1. OŠK preberie určitá skupina
športových nadšencov, 2. komplet preberie obec 3. OŠK preberie nejaká akciová spoločnosť,
ale spoločnosť s ručením obmedzeným.
P. Šrobár uviedol, že OŠK je obecný športový klub, na čele ktorého by mal byť čelný
predstaviteľ obce, taktiež účtovníctvo môže robiť pracovníčka obce. Treba zabezpečiť, aby
kluby neprepadli úplne dole.
P. Lesák požiadal, aby terajšie vedenie predložilo súpis celkových finančných nákladov na
činnosť OŠK, pretože teraz poslanci nemajú vôbec žiadny prehľad, čo to obnáša. Na
výročnú schôdzu by mali byť pripravení ľudia, ktorí by klub prevzali.
P. Demko uviedol, že p. Horvátovej dá pripraviť žiadaný súpis.
P. Timko uviedol, že môžeme robiť len to na čo máme – z obce , ministerstiev, získať dary 2
% zo základu dane, sponzorov. Môžeme robiť činnosť len v takom rozsahu, na aký máme
financie.
Starosta dal hlasovať o rozpočte na rok 2006. Poslanci ho jednohlasne schválili.
Bod č 9 - Rôzne, diskusia, uznesenie
A/ Strana SNS – p. Zigo dal žiadosť na Štefánsku zábavu. Starosta uviedol, že v minulosti,
keď dal súhlas, usporiadatelia nezabezpečili poriadok v obci. Po minulej zábave napr. vyvalili
kríž za dedinou pri ceste na Lipt. Teplú.
Nový kríž urobil p. Jozef Čončol, vymaľoval ho p. Michal Mihaľov a osadil p. Bartek, je veľmi
pekný . Nebolo by dobre, keby zase cestou zo zábavy nespratníci poškodzovali obecný
majetok.
P. Murina uviedol, že Štefánske zábavy bola vždy v obci tradícia. Nevidí dôvod, aby sa
nekonali, treba však zabezpečiť dozor. Požiadať Políciu z Lipt. Teplej, aby prišli urobiť
kontrolu. Tento názor podporili aj p. Demko, Jurgoš a Šrobár.
B/ Starosta požiadal, aby mu schválili preplatenie 15 dní dovolenky z roku 2004. Poslanci
jednohlasne schválili preplatenie.
P. Šrobár uviedol, že na obecnom úrade je potrebné urobiť plán dovoleniek na rok 2006
vrátane starostu, aby sa nezaťažoval rozpočet a taktiež každý si potrebuje oddýchnuť.
P. Pudiš podporil p. Šrobára, aby sa vyhlo dvojitým nákladom na mzdy.
C/ P. Lesák uviedol, že ho kontaktoval p. Rastislav Horvát, ktorý robí Europrojekty . Chcel by
pomôcť aj našej obci pri získavaní financií, pomáhal by hlavne metodicky.
Starosta uviedol, že sprostredkoval stretnutie p. Horváta so zástupcami združenia Ekoológia
a čistota obce – záujmové združenie, ktorého členom sme i my , aby sa vytvoril nejaký
projekt na odpadové hospodárstvo.
P. Tomková uviedla, že taktiež s ním jednala a je návrh, aby sa stretli spoločne s poslancami,
ktorí majú o toto záujem a priniesli by nejaké nápady. Všetku administratívu spracuje ona. Je
potrebné vytvoriť projektový zásobník na programovacie obdobie 2007-2013. Pretože
programovanie je dlhodobá záležitosť. Jednoduchšie sa dajú získať financie z Interegu na
spoluprácu s Čechmi a s Poliakmi na mikroprojekty.
D/ P. Lesák ďalej uviedol, že ho kontaktovala skupina chlapcov, ktorí by chceli, aby sa
v obci zaviedol internet. V Ružomberku sa ide urobiť metropolitná sieť na internet, treba
zistiť, či by nebolo výhodné pre našu obec pripojiť sa na ňu.

Starosta uviedol, že už na minulom zastupiteľstve sme sa touto problematikou zaoberali, pri
ponukách, ktoré boli od firmy, by pripojenie na internet bolo veľmi drahé, v prípade viacerých
pripojení zase pomalé. Poslanci doporučili, aby sa počkalo, aké budú podmienky v ďalšom
období. Starosta požiadal p. Lesáka, aby preveril, aké pripojenie na internet by bolo
najvýhodnejšie.
Viac príspevkov do diskusie už nebolo.
Prehľad o hlasovaní v jednotlivých uzneseniach je prílohou tejto zápisnice.
Starosta poďakoval prítomným za účasť na zastupiteľstve, oficiálnu časť ukončil a
zablahoželal prítomným poslancom a pracovníkom k blížiacim sa Vianočným sviatkom
a pozval ich na malé občerstvenie.
Zapisovateľka : Tomková
Overovatelia: Ing. Jaroslav Pudiš

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

RNDr. Jaroslav Timko ................................
Ján L a u k o
starosta obce

