
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v     Liskovej, ktoré   
sa uskutočnilo dňa   19. septembra  2006 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. Vyhodnocovacia  správa Základnej školy s materskou školou v Liskovej
                        za školský rok 2005/2006 – prerokovanie a schválenie
                    6. Správu o plnení a  čerpaní rozpočtu Obce Lisková za I.    polrok 2006 
                    7. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lisková č. 1/2006
                        o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce – prerokovanie a                schválenie
                    8. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  Lisková – prerokovanie 

a schválenie
                    9. Rôzne,  diskusia, uznesenie
                  10. Záver

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta Ján Lauko privítal prítomných, zvlášť  Mgr. Majerovú, zástupkyňu riaditeľky ZŠ s MŠ 
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 Pavla Kubalu a za člena Ing. Jozefa Murinu.
 
Bod č. 4 –  Kontrola uznesení
Starosta skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.

Bod č.  5. – Vyhodnocovacia  správa Základnej školy s materskou školou v Liskovej
                    za školský rok 2005/2006
Starosta uviedol, že každý poslanec súčasne s pozvánkou na OZ dostal aj  vyhodnocovacie 
správy  za  základnú  školu  aj  za  materskú  školu.  Vyzval   p.  Majerovú,  aby  oboznámila 
prítomných so situáciou v našej škole. 
Mgr. Majerová poďakovala obecnému úradu za veľmi dobrú spoluprácu a za všetko, čo sa zo 
strany obce pre školu robí. Uviedla, že p. riaditeľka Mgr. Nemčeková, ktorá počas prázdnin, 
keď  sa  robila  prestavba,  bola   v škole,  aby  zabezpečila  sťahovanie  a zariaďovanie 
miestností, ochorela, takže ju zastupuje, čo je dosť náročné, najmä na začiatku školského 
roka.   Správy  boli  dosť  obšírne  napísané,  preto  ich  nebude  rozvádzať  a   požiadala 
poslancov, aby sa pýtali na to,  čo ich zaujíma.
PaedDr.   Šrobár  sa  pýtal,  čo  je  zlé  na  spolupráci  ZŠ-MŠ-ŠJ,  ako  sa   spomína   vo 
vyhodnocovacej   správe  MŠ.  Tiež  sa  informoval,  ako  sa  bude  riešiť   kvalifikované 
zastupovanie  slovenského  jazyka,  ktorý  vyučuje  p.  riaditeľka,  ak  to  bude  dlhodobá  PN. 
Taktiež treba riešiť dlhodobé zastupovanie funkcie riaditeľky. Mgr. Majerová už od roku 2002 
zastupuje p.  riaditeľku počas dlhodobých PN.  Je to  práca mimoriadne náročná a nie je 
možné,  aby  to  dlhodobo  robil  jeden  človek,  bude  treba  hľadať  riešenie.  Taktiež   Mgr. 
Majerovú treba finančne odmeniť za práce, ktoré vykonáva naviac.



Taktiež uviedol,  že vzhľadom na veľký úbytok žiakov,  ktorý predstavuje viac ako 5 % je 
možné , že nám skrátia aj rozpočet na tento rok. Na budúci rok budeme mať určite menší 
rozpočet na školstvo, bude treba uvažovať aj o redukcii pracovníkov – najmä správnych.
Mgr. Majerová uviedla, že p. riaditeľka učí slovenský jazyk len 5. ročník,   v ktorej zastupuje 
p. uč.  Barteková.

Ing. Pudiš sa informoval, či štruktúra správy  sa robí podľa nejakého zákona? V budúcnosti 
by bolo dobré, aby súčasťou správy bol aj finančný rozpočet.

Hlavného kontrolóra prekvapila nespolupráca 3 zložiek.  Legislatívne nedostatky rieši školský 
úrad, kde sa môžu zástupcovia  ZŠ, MŠ a ŠJ poradiť.
Tiež  uviedol,  že  bol  na  začiatku  šk.  roka  na  návšteve  ZŠ  spolu  so  starostom  a  s p. 
riaditeľkou. Všetko bolo pekne pripravené, ale veľmi zle zapôsobil areál za školou, ktorý bol 
neupravený, zarastený. Bolo by to treba riešiť aj v spolupráci s OŠK, ktorý tiež tieto ihriská 
využíva, aby bola údržba zabezpečená. Na vybudovanie ihriska sa investoval  milión, pokiaľ 
sa  nebude  udržiavať-  občas  ho  treba  i povalcovať,  vypleť  trávu  –  boli  to  zbytočne 
investované financie.

Mgr. Majerová uviedla, že areál už upravovali. Školník mal veľa práce počas prázdnin pri 
prestavbe,  od začiatku šk. roka spoločne so žiakmi postupne areál upravujú. S p. Babicovou 
zo školského úradu sme v kontakte, práve dnes bola aj na návšteve školy,  pochválila jej 
úroveň .   Keď potrebujeme metodickú pomoc –  treba jej  len zavolať.   Na vypracovanie 
vyhodnocovacích správ je osobitný predpis.
Objasnila, že rozpočet  za prvý polrok v položke opráv nebol čerpaný, ale len z dôvodu, že 
faktúry za práce prišli až v II. polroku.

Ing. Pudiš uviedol, že tento rok z dôvodu volieb do samosprávy obcí bude potrebné rozpočet 
schváliť skôr, aby sa v roku 2007 nemuselo ísť v rozpočtovom provizóriu.   Preto  by škola 
mala predložiť  rozpočet na rok 2007 a na ďalšie tri roky  do 15. októbra 2006.
Jeho návrh poslanci jednohlasne schválili.
Taktiež je potrebné napísať všetkým organizáciám list a oznámiť im, že žiadosti o dotáciu na 
činnosť v roku 2007 je potrebné predložiť na obecnom úrade do 15. októbra 2006.

Starosta obce poďakoval Mgr. Majerovej za účasť a poprial p. riaditeľke skoré uzdravenie.

Bod č. 6  - Správu o plnení a  čerpaní rozpočtu Obce Lisková za I.  polrok 2006 

Každý poslanec dostal správu domov. Ing. Pudiš – predseda finančnej komisie rozviedol 
najväčšie rozdiely v čerpaní rozpočtu.
Taktiež uviedol, že na zasadnutí finančná komisia spracovala návrh na úpravu rozpočtu. 
Návrh predložil p. Barteková – je prílohou tejto zápisnice. 
Hlavný kontrolór Ing. Piroh uviedol, že navýšenie rozpočtu v príjmovej časti nie je problém, 
pretože príjmy z daní z nehnuteľností budú vyššie a taktiež daň z príjmu právnických 
a fyzických osôb bude vyššia. 
Hlavný kontrolór uviedol, prečo  je potrebné schváliť 2.  zmenu rozpočtu. Náklady na 
námestie sú rozpočtované vo výške 600 tis. Sk, pričom len stavebné práce budú viac ako 
400 tis. Sk. Bude sa ešte dokupovať aut. zastávka,  osvetlenie, hodiny. Takže doporučujeme 
navýšiť o 200 tis. Sk
P. farár  poslal žiadosť na opravu zvona, ktorý praskol. Finančná komisia navrhla prispieť 150 
tis. Sk, vzhľadom k tomu, že zvony neslúžia len veriacim, ale všetkým občanom obce, napr. 
pri zvonení na poplach pri mimoriadnych udalostiach. 

Starosta obce Ján Lauko prečítal žiadosť p. farára a bližšie informoval prítomných 
o problémoch so zvonmi.  Praskol prostredný zvon, ktorý slúžil od roku 1923, v minulosti už 
bol zváraný, teraz  už nie je možné  ďalej ho opravovať. Treba vyrobiť nový. Aj ďalšie dva 



zvony sú poškodené, pretože srdce zvona je z tvrdšieho materiálu ako samotný zvon, takže 
vo zvonoch je vybitá diera.  Zvony sa musia  obrátiť a tiež  prerobiť srdcia zvonov. 
12. novembra bude 70. výročie posvätenia chrámu, takže dovtedy by mali byť zvony 
opravené. Zvony pravdepodobne príde vysvätiť p. biskup. 
Predpokladané náklady na výrobu nového zvona a opravu ďalších  dvoch aj s prácami, ktoré 
bude treba vykonať sú 300 tis. Sk.
Starý zvon odkúpia za 100 Sk za 1 kg. Cena bude odpočítaná z ceny nového zvona.
RNDr.  Timko  uviedol,  že  sme  odhlasovali  príspevky  pre  rôzne  organizácie,  nájom  pre 
tenisový oddiel. Domka je občianske združenie a využíva priestory v cirkevnej škole už dlhé 
roky  a neplatí žiadny nájom a ani za priestory, ktoré využívajú organizácie obce, sa neplatí 
nájom. Mali by sme byť veľkorysý a uhradiť  všetky náklady na zvony.

Ing. Murina uviedol, že Domka nie je len organizácia obce, ale aj cirkevná, takže to spolu 
súvisí. On by navrhoval uhradiť 200 tis. Sk.

Hlavný kontrolór povedal, že určitý nájom za priestory  v cirkevnej budove sa uhrádza.
PaedDr. Šrobár navrhol, aby sa urobila zbierka medzi občanmi a obec nech doplatí zvyšok.
P. Kubala, Ing. Lesák taktiež  podporili návrh uhradiť celé náklady na  opravu zvonov.
 Starosta uviedol, že sa bude robiť  zbierka na prestavbu priestorov, kde je umiestnený oltár.
Poslanci  jednohlasne odsúhlasili, aby sa urobila 2.  zmena rozpočtu podľa predloženého 
návrhu, pričom na opravu zvona sa dá dotácia vo výške 300 tis. Sk.
Správa o plnení rozpočtu za I. polrok 2006 poslanci zobrali na vedomie.

Bod č. 7 -  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lisková č. 1/2006
                  o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Návrh VZN dostal každý poslanec domov.  P. Tomková  uviedla, že bol vydaný nový zákon, 
v zmysle ktorého bolo VZN spracované.
RNDr. Timko sa informoval, prečo bola zvýšená suma z 10 tis. Sk na 20 tis. Sk, ktoré 
schvaľuje starosta. Starosta uviedol, že v okolitých obciach je to podobne, čomu sme 
prispôsobili aj naše VZN.  Zatiaľ však túto možnosť nikdy nevyužil. Všetky žiadosti dáva 
schvaľovať zastupiteľstvu.
Hlavný kontrolór navrhol, aby VZN nadobudlo účinnosť  od  1. 1. 2007.
RNDr. Timko požiadal, aby všetky organizácie boli oboznámené o schválení nového VZN.

VZN o dotáciách  poslanci schválili jednohlasne s účinnosťou od 1.1. 2007

Bod č. 8 -  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  Lisková 
Návrh PHSR  dostal každý poslanec.
RNDr. Timko sa spýtal, akým spôsobom sa spracovával a konštatoval, že v pláne nie je 
zakomponovaný rozvoj  práce s mládežou.
P. Tomková vysvetlila, že materiál spracovala firma Scarabeo s Banskej Bystrice za 10 tis.Sk.
Zastupcovia firmy boli v obci, p. starosta im uviedol plány obce do budúcnosti a obec pofotili. 
Odovzdali sme im náš PHSR, ktorý sme mali, tiež volebný program na toto volebné obdobie. 
Rozhlasom, na vývesných skrinkách a na našej webovej stránke sme oboznámili občanov 
o tom, že sa spracováva PHSR a žiadali sme ich aby nám dali pripomienky. Taktiež do 
každého domu sme dali dotazník, podľa ktorého sa mali do PHSR zapracovať pripomienky. 
PHSR je otvorený dokument, ktorý sa môže kedykoľvek meniť, musí však byť vždy 
schválený zastupiteľstvom.
Pri žiadostiach z fondov Európskej únie sú naviac body za priložený PHSR:
PaedDr. Šrobár uviedol, že tam nie je zakomponovaná diaľnica ani budúca obytná zóna. 
PHSR nebol schválený. Poslanci žiadali, aby sa vrátil na dopracovanie firmy Skarabeo s tým, 
že opravia aj pravopisné chyby.

 Bod č. 9 -  Rôzne,  diskusia, uznesenie



 Starosta uviedol, že v rôznom máme viac bodov.
1.  Predaj  pozemkov  pod  cestu -   starosta  predložil  návrh  kúpnopredajnej  zmluvy  na 
pozemky,  ktoré  sú  vo  vlastníctve  obce.  Jedná  sa  o 385  m2 pozemkov  pri  ceste  pri 
Mäsokombináte v celkovej hodnote 35 924,- Sk a tieto sa využijú na rozšírenie križovatky. 
 Poslanci jednohlasne schválili, aby starosta podpísal kúpnopredajnú zmluvu.

2. Žiadosť vedúcej školskej jedálne – zvýšenie limitu na  nákup potravín
3. Žiadosť rady školy  - tri body : 
            a. oplotenie trávnatej plochy v MŠ hustejším pletivom
            b.  navýšenie o  ½ triedy pre materskú školu
            c. schválenie zástupcu zriaďovateľ do stravovacej komisie  a zabezpečenie obedov 

pre  pracovníkov školstva počas prázdnin

Poslanci doporučili, aby žiadosti uvedené v bode 2 a 3  prejednala školská a finančná 
komisia a aby doporučenia  týchto komisií  boli predložené obecnému zastupiteľstvu.

4. schválenie počtu poslancov na ďalšie volebné obdobie
Naša obec má 2100 obyvateľov, podľa zákona je možné schváliť 7-9 poslancov. Poslanci 
schválili jednohlasne pre ďalšie volebné obdobie 9 poslancov.
PaedDr. Šrobár navrhol zverejniť účasť poslancov na zastupiteľstvách – rozhlasom i vo 
vývesných skrinkách. Tiež uviedol, že veľmi veľa sa investovalo na opravu školy, ale ľudia 
v obci  o tom nevedia.
Ing. Lesák uviedol, že bol na zasadaní Rady školy. Členovia prešli jednotlivé miestnosti školy 
a boli oboznámení s prácami, ktoré sa vykonali. Škola je naozaj pekná a dobre zariadená.

RNDr. Timko uviedol, že oporný múr pod Mníchom je stále neopravený, taktiež ľudia žiadajú 
opravu jám popri chodníku smerom na  L. Teplú, kde sú mláky.

Starosta uviedol, že dnes rokoval s riaditeľom Slovenskej správy ciest a hovorili i o oprave 
múru. Riaditeľ prisľúbil nápravu.

Ing. Pudiš navrhol postup pri príprave rozpočtu:
 1. prvý návrh rozpočtu   predložia pracovníci obce finančnej komisii po 15. 10.
 2. na prvom zasadnutí FK bude prejednaný a pripomienkovaný
 3. na druhom zasadnutí FK, ktoré sa uskutoční do 20. 10. bude prejednaný už upravený 

pripomienkovaný rozpočet
 4. návrh rozpočtu sa vyvesí a doručí každému poslancovi
 5. v prvej dekáde novembra sa uskutoční zastupiteľstvo.

Hlavný kontrolór uviedol, že sa budú asi ešte schvaľovať  3 VZN. O opatrovateľskej službe, 
o daniach a o TKO. Zároveň uviedol, že sadzby vo  VZN o daniach by sa nemali zvyšovať.
P. Tomková navrhla, že by sa  mala upraviť platba za  likvidáciu TKO tak, aby poplatok platili 
všetci obyvatelia, pretože sú viacčlenné rodiny, ktoré za celý rok nevyviezli ani jednu nádobu 
a vytvárajú sa v okolí dediny čierne skládky.
Poslanci nedoporučili meniť VZN o TKO.
Poslanci sa sťažovali, že pri vysýpaní smetí sú poškodzované nádoby. 
Starosta uviedol, že napíšeme list firme OZO, aby zjednali nápravu.

Starosta oboznámil prítomných o prácach na vybudovaní námestia. Stavebné práce robí 
firma Demko, vývesné skrinky máme už v požiarnej zbrojnici, objednané sú lampy, nová 
autobusová zastávka a hodiny i s ukazovateľom teploty.
Chodník sa vybuduje až po obchod p. Jurgoša. V ďalšej fáze sa vyasfaltuje parkovisko.
Taktiež plánujeme urobiť chodník po celej dedine.



Starosta pozval všetkých prítomných na oslavy sv. Huberta. Naši poľovníci vždy chodili do 
Pribiliny robiť program a teraz ho  urobia v Liskovej. Súčasťou slávnosti bude aj sv. omša. 
Sprievod započne o 11.00 hod. Zabezpečené je občerstvenie a guláš.

Chceme požiadať o dotáciu z Envirofondu na slnečné kolektory, ktoré by slúžili na ohrev 
teplej úžitkovej vody na Športklube, čím by sme v budúcnosti  znížili prevádzkové náklady. 
Dotácia je  až  95 % z celkových nákladov. 

Starosta uviedol, že slávnosť  Posvätenia krížov  dopadla veľmi dobre. Zúčastnilo sa jej 
veľké množstvo ľudí z celého okolia. Obrazy zastavenia namaľoval Jozef Roštek, ale musia 
sa zvesovať, aby ich vandali nezničili. 

Ing. Lesák sa informoval, či sa neurobí zábradlie na krížovej ceste, pretože je to veľmi 
nebezpečné.
Starosta uviedol, že zábradlie sa opravilo už viackrát a vždy ho zničili. Taktiež uviedol, že 
v obci budú umiestnené veľkopriestorové kontajnery na  odpad zo zelene.

Viac príspevkov do diskusie už nebolo. 

Prehľad o hlasovaní v jednotlivých uzneseniach je prílohou tejto zápisnice.

Bod č. 8 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie ukončil.  

Zapisovateľka : Jana Tomková                 ...............................

Overovatelia:  RNDr. Jaroslav Timko       ................................

                       Ing. Jaroslav Pudiš             ................................

              Ján  L a u k o
                              starosta obce


