
 Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v     Liskovej, ktoré   
sa uskutočnilo dňa   19. decembra  2006 na Obecnom úrade v 

Liskovej

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 Program: 
1.    Otvorenie zasadnutia 
2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.    Oznámenie výsledkov volieb do orgánov    samosprávy obce 
4.    Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5.    Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva.
6.    Vystúpenie novozvoleného starostu
7.    Voľba návrhovej komisie
8.    Voľba zástupcu starostu.
9.    Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov 

   10.      Rôzne, diskusia, uznesenie
   11.      Záver.

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta  Ján  Lauko  privítal  prítomných  na  prvom slávnostnom zasadnutí  nového 
obecného zastupiteľstva 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 Jozefa Rošteka.     

Bod č. 3 -  Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
Starosta vyzval  p. Macíkovú – predsedníčku Miestnej volebnej komisie v Liskovej, 
aby oboznámila prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré 
sa uskutočnili 2. decembra 2006.

 
P. Macíková uviedla , že výsledky komunálnych volieb v obci Lisková boli 
nasledovné:

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov:         1688 
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky     :         1125                           

Volieb sa zúčastnilo                           66,65 %    voličov



Počet platných hlasov odovzdaných na funkciu starostu obce:

Porad.č. Meno a priezvisko

Politická strana, politické 
hnutie alebo koalícia, ktorá 
kandidáta navrhla alebo 
nezávislý kandidát

Počet platných 
hlasov

1. Ján      Lauko Nezávislý kandidát 668

2. Tibor    Kubala SMER,SNS,ĽS-HZDS 272

3. Pavol   Kubala KDH 164

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

Porad.č. Meno a priezvisko kandidáta

Politická strana, 
politické hnutie alebo 
koalícia, ktorá 
kandidáta navrhla 
alebo nezávislý 
kandidát

Počet 
platných 
hlasov

1. Jaroslav    Timko, RNDr. KDH 528

2. Miloš        Lesák, Ing. KDH 471

3. Jozef        Murina, Ing Nezávislý kandidát 462

4. Mojmír      Šrobár, PeadDr. Nezávislý kandidát 451

5. Pavol        Kubala KDH 405

6. Jozef        Roštek Nezávislý kandidát 396

7. Stanislav   Demko
SMER, SNS, SĽ-
HZDS 366

8. Oľga         Lešková KDH 343

9. Vilma        Martonová KDH 332

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

10. Štefánia    Matulová SMER,SNS,SĽ-HZDS 322

11. Rastislav   Šaravský, Ing. KDH 321

12. Rastislav   Hradský KDH 320

13. Vincent     Baran Nezávislý kandidát 298

14. Fridrich     Jurgoš Nezávislý kandidát 298



15. Miloš        Lukáč, Ing. SMER,SNS,SĽ-HZDS 261

16. Pavol        Martinka SMER,SNS,SĽ-HZDS 234

17. Katarína    Nemčeková SMER,SNS,SĽ-HZDS 234

18. Miroslav    Camber SMER,SNS,SĽ-HZDS 190

19. Ján           Mišata KDH 187

20. Dagmar     Švecová, Ing. SMER,SNS,SĽ-HZDS 172

21. Martina     Mojšová SMER,SNS,SĽ-HZDS 164

22. Vladimír    Jantolák SMER,SNS,SĽ-HZDS 151

Na záver potvrdila správnosť volebných výsledkov.

Bod č. 4 -  Zloženie sľubu novozvoleného poslanca
Poslanec  Timko  prečítal  sľub  starostu,  ktorý  novozvolený   starosta  Ján  Lauko 
následne podpísal. Osvedčenie o zvolení  za starostu odovzdala starostovi  Miestna 
volebná komisia v Liskovej ihneď po ukončení volieb vo volebnej miestnosti.

Bod č. 5 – Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Starosta  prečítal   sľub  poslanca,  následne poslanci  podpisovali  sľub,  starosta im 
poblahoželal a predsedníčka MVK p. Macíková im odovzdala Osvedčenie o zvolení 
za poslanca.

Bod č. 6 – Vystúpenie novozvoleného  starostu
Starosta Ján Lauko predniesol príhovor a poblahoželal poslancom k ich zvoleniu na 
volebné obdobie 2006-2010.  Ubezpečil ich, že svoju prácu bude  vykonávať tak, aby 
spolu s poslancami urobil maximum pre rozvoj  obce vo všetkých oblastiach.
Vyjadril presvedčenie, že spoločne vytvoria jeden zväzok bez ohľadu na stranícku 
príslušnosť,  ktorý  bude pracovať  na plnení  volebného programu.  Poďakoval  tiež 
odchádzajúcim poslancom za prácu v uplynulom období.

Bod č. 7 - Voľba návrhovej komisie
Poslanci jednohlasne za predsedu Pavla Kubalu a za člena Ing. Miloša  Lesáka.

Bod č.  8 - Voľba zástupcu starostu
Starosta  navrhol za zástupcu starostu Pavla Kubalu, ktorého poslanci jednohlasne 
schválili.

Bod č. 9  - Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov
Poslanci  obdržali  návrh  na  zriadenie  komisií,  kde  boli  navrhnutí  predsedovia  aj 
členovia. Starosta uviedol, že sa zvažovala potreba komisií. Napr.  bola navrhnutá 
Komisia školská, sociálna a kultúrna vzhľadom k tomu, že ide o prepojenosť práce 
hlavne s deťmi v týchto troch oblastiach. Taktiež bola  navrhnutá Spoločná komisia 
pre  mládež,  telesnú  kultúru  a šport  –  pretože  tieto  činnosti  sú  tiež   navzájom 
prepojené.



P.  Timko  uviedol,  že  nesúhlasí  s predloženým návrhom.  Oni  navrhujú  rozdelenie 
horeuvedených komisií   a taktiež  iných predsedov niektorých komisií.  Komisie  by 
mali byť 5-členné, pričom členom komisie nebudú pracovníci obecného úradu. Do 
komisií treba nových členov, najmä mladých.

P. Murina – navrhnutý za predsedu Finančnej a legislatívno právnej komisie povedal, 
že po skúsenostiach, keď bol členom tejto komisie viac volebných období, si nevie 
predstaviť prácu komisie bez pracovníčky obecného úradu. On ju do svojej komisie 
navrhne  a ostatní  predsedovia  nech  sa  rozhodnú  podľa  svojej  vôle.  Komisia 
nerozhoduje  o ničom,  len  predkladá  návrhy  zastupiteľstvu,  takže  pri   hlasovaní 
v komisii  nevidí problém.

P. Šrobár  je tiež za osamostatnenie školskej komisie, ale je za to, aby v komisii bol 
zástupca z obecného úradu, ale bez hlasovacieho práva. Taktiež doporučuje,  aby 
v 5-člených  komisiách  boli  aspoň traja  poslanci.  Každý  poslanec  môže byť  aj  vo 
viacerých komisiách. 
Zároveň  doporučuje  rozšíriť  Komisiu  pre  verejné  obstarávanie  z troch  na  piatich 
členov.

P. Lesák uviedol, že už v minulom  volebnom období boli návrhy zlúčiť komisiu pre 
mládež a komisiu  pre  šport,  čo ani  vtedy nebolo  schválené.  Nedoporučuje  to  ani 
teraz, pretože každá komisia má dosť práce vo svojej oblasti.
Starosta  dal  hlasovať   o zriadení  komisií,  o voľbe  predsedu  a v dvoch  komisiách 
o členoch, čo poslanci aj jednohlasne schválili nasledovne:
1. Finančná a legislatívno-právna komisia    - predseda  komisie :  Ing. Jozef Murina 
2. Komisia školská -  predseda  komisie : PaedDr. Mojmír Šrobár   
3. Komisia stavebná a pre verejný poriadok -  predseda  komisie :  Oľga Lešková 
4.  Komisia pre mládež - predseda  komisie :Ing. Miloš Lesák                                     
5. Komisia pre verejné obstarávanie - predseda  komisie :  Ján Lauko 
                                                             členovia: Ing. Jozef  Murina, Pavol Kubala, 

Oľga  Lešková, PaedDr. Mojmír Šrobár
6. Komisiu na ochranu verejného záujmu - predseda  komisie : Pavol Kubala
                                                        členovia:  PaedDr. Mojmír Šrobár, Stanislav  
Demko  (Poslanci schválili   komisiu ako trojčlennú, pretože táto komisia kontroluje 
len majetkové priznanie starostu.)
7. Komisia sociálna a kultúrna - predseda  komisie : Vilma Martonová
8.  Komisia pre  telesnú kultúru a šport - predseda  komisie : Jozef Roštek 
 Poslanci  taktiež jednohlasne schválili,  aby predsedovia komisií  ,  v ktorých neboli 
zvolení členovia,  na najbližšie zastupiteľstvo predložili návrh na ďalších   4 členov do 
svojej komisie.
P. Timko odporúčal poslancom, aby sa snažili za členov komisií získať nových ľudí, 
najmä mladých.

Bod č.  10 – Rôzne, diskusia, uznesenie



Zástupca starostu navrhol schváliť plat starostovi  obce  v zmysle § 3 a § 4 zákona č. 
253/1994  Z.z.  o právnom  postavení  a platových  pomeroch  starostov  a zákona 
369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení   v znení  neskorších  zmien  a doplnkov  bez 
navýšenia.
Starosta  informoval poslancov, že vo výpočte platu sa postupuje tak ako v minulom 
volebnom období.
P. Šrobár uviedol, že v minulosti sa odmeny schvaľovali verejne, po jeho návrhu už 
viac rokov sa schvaľujú tajným hlasovaním štvrťročne, kedy odmeny môžu byť  do 50 
%  skutočného platu.  Plat starostovi podľa návrhu p. Kubalu poslanci jednohlasne 
schválili.

Starosta  navrhol,  aby  sa  zástupcovi  starostu  zvýšila  odmena  na  2000,-  Sk  za 
mesiac, pretože v okolitých obciach zástupcovia starostu  mali vyššie odmeny.
P.  Timko   uviedol,  že  podľa  zákona  zástupca  zastupuje  starostu  počas  jeho 
neprítomnosti, čo nie je veľa krát. Starosta odpovedal, že okrem zastupovania počas 
neprítomnosti sa v prípade potreby  telefonicky spolu radia aj niekoľkokrát denne.
P.  Timko  skonštatoval,  že  pokiaľ  je  to  tak,  navrhuje  odmenu  schváliť.  Poslanci 
jednohlasne odmenu schválili.

Starosta  navrhol  zvýšiť  hlavnému   kontrolórovi  Obce  Lisková  Ing.  Ferdinandovi 
Pirohovi  pracovný čas  na polovičný pracovný úväzok od 1.1.2007 .  
P.  Šrobár  podporil  návrh,  pretože  niektoré  obce  majú  problémy  v hospodárení. 
V súčasnej dobe Národný kontrolný úrad preveruje mestá a obce, je dôležité, aby 
finančné hospodárenie bolo v poriadku.
Poslanci  návrh na zvýšenie pracovného úväzku jednohlasne schválili.

Starosta navrhol zvýšenie odmien pre poslancov za účasť na obecnom 
zastupiteľstve a na zasadnutí komisií.
P. Timko navrhol, aby sa odmeny nezvyšovali, ale aby zasadnutia obecného 
zastupiteľstva boli každých 6 týždňov, budú však trvať  kratšie – takže sa splní cieľ. 
Odmeny budú vyššie a poslanci budú lepšie oboznámení s dianím v obci.
Starosta uviedol, že zasadnutia obecného zastupiteľstva boli v zmysle zákona každé 
2 mesiace, v prípade potreby sa zvolali aj častejšie, čo bolo  vyhovujúce.
P. Lesák podporil návrh p. Timku a uviedol, že by bolo dobré spracovať 
harmonogram zasadnutí, aby sa poslanci vedeli dopredu pripraviť a veci ktoré budú 
prejednávané predebatovať.
Poslanci jednohlasne schválili šesťtýždňový cyklus obecných zastupiteľstiev, ktorý 
navrhol p. Timko.
V diskusii vystúpil hlavný kontrolór p.  Piroh. Zablahoželal poslancom k zvoleniu. 
Uviedol, že od svojho zvolenia bol na každom zasadnutí Finančnej 
a legislatívnoprávnej komisii, ktorá je nosná a pravidelne pracovala. Robí pravidelné 
kontroly na obecnom  úrade, aby v prípade, že príde na kontrolu NKÚ bolo chýb čo 
najmenej.

V diskusii vystúpil p Timko, ktorý navrhol starostovi, aby nosnou časťou volebného 
programu bol jeho volebný program,  s ktorým kandidoval vo voľbách za starostu. 
Tento program by bol predložený komisiám, ktoré by dali návrhy na jeho doplnenie, 
prípadne pripomienkovanie. Taktiež doporučuje rozdeliť  prácu na všetky štyri roky, 
prípadne aj na kratšie časové obdobie.



 P. Šrobár uviedol, že nosnou časťou volebného programu je  zabezpečenie výstavby 
na zastavovacej zóne Vyšné  Záhumnie. Aby bola ulica čím skôr hotová, aby nám 
neodchádzali mladí ľudia, čo má priamy dopad aj na príjmy obce.
Jeho návrh podporil aj p Timko.

 Ďalej v diskusii vystúpil p.  Lesák, ktorí spravuje internetovú stránku obce Lisková.
Navrhol,  aby  sa  na  ňu  dávali  aktuálne  informácie  z diania  v obci  –  všeobecne 
záväzné  nariadenia,  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva,  uznesenia,  hlasovanie 
o uzneseniach, tlačivá. Taktiež propagovať podnikateľov a organizácie, akcie v obci. 
Je to veľa práce a je pre neho časove veľmi náročná. Taktiež z akcií treba napísať 
správy, on pofotí, ale nemôže písať aj správy.
P. Murina uviedol, že na obecnom úrade je dosť ľudí, treba niektorého z nich poslať 
na školenie a nech  sa to robí  všetko na obecnom úrade.

P. Tomková – pracovníčka úradu uviedla, že pracovníci obce oslovili listom, prípadne 
aj  osobne,  každého  podnikateľa  v obci  aj  osoby,  ktoré  sú  v registri  občanov 
poskytujúcich ubytovanie, o možnosti prezentovať sa bezplatne na webovej stránke 
obce  Lisková.  Taktiež  informovali  zástupcov  organizácii  o tejto  možnosti.  Tým 
starším, ktorí nemajú počítač sme navrhli,  aby správu o činnosti organizácie napísali 
ručne,  doniesli  fotky  a na  obecnom  úrade  to  prepíšeme,  fotky  preskenujeme 
a zverejníme. 
Taktiež o každej akcii, ktorú obec poriada, sa napíše správa, ktorú  okamžite zašle p. 
Lesákovi.  P. Tomková uviedla, že ona môže do webovej stránky vkladať len krátke 
oznamy,  Už v minulosti navrhla p. Lesákovi, že v záujme zrýchlenia zverejňovania 
správ by bolo dobré,  keby ju zaučil   do tvorby webovej stránky včetne vkladania 
fotografií. 
P.  Lesák  však  s týmto  riešením nesúhlasil,  pretože  je  to  program veľmi  náročný 
a neodborným zásahom by sa mohol narušiť. 
P. Lesák potvrdil náročnosť programu, uviedol, že on bude stránku naďalej spravovať 
s tým, že materiály budú spracovávať pracovníci na obecnom úrade.
P. Timko podporil návrh p. Lesáka o zverejňovaní všetkých úradných dokumentov, 
ktoré nie sú tajné. Aby si všetci, čo majú záujem, našli informácie na webe. Pretože 
napr. VZN sa vyvesí na dva týždne, potom sa zvesí a niektorí občania o ňom ani 
nevedia. Zverejňovanie dokumentov to bude vlastne verejná kontrola našej činnosti.

Starosta uviedol, že tejto činnosti nik a nič nebráni.
Taktiež uviedol, že jednal už s geodetkou, ktorá je pripravená ihneď po schválení 
zastavovacej zóny spracovať geometrický plán, aby sa mohli dať robiť stavebné 
projekty na inžinierske siete.
Svoj volebný program dá komisiám k dispozícii,  aby sa  spoločný volebný  program 
starostu a obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2006-2010 mohol na 
zasadnutí obecného zastupiteľstva schváliť. 

Viac príspevkov do diskusie už nebolo. 

Prehľad o hlasovaní v jednotlivých uzneseniach je prílohou tejto zápisnice.



Bod č. 11 – Záver

Starosta poďakoval prítomným za účasť na zastupiteľstve,  vyjadril presvedčenie, že 
poslanci budú pracovať čo najlepšie. Poprial im všetkým príjemné prežitie 
vianočných sviatkov,  veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v novom roku 2007 a 
zasadnutie ukončil.  

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

Overovatelia:  Ing Jozef Murina        ................................

                       Jozef Roštek              ................................

              Ján  L a u k o
                              starosta obce


