
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v     Liskovej, ktoré   
sa uskutočnilo dňa   18.  septembra 2007 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. Oblasť školstva
                           6. Smernica upravujúca postup pri verejnom obstarávaní pre Obec 

Liskovú
                           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 p.  Oľgu 
Leškovú a Ing. Miloša Lesáka.  

Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Poslanci jednohlasne zvolili za predsedu Pavla Kubalu a za člena  PaedDr. Mojmíra 
Šrobára.

       Bod č. 4 – Kontrola uznesení 
Starosta konštatoval, že uznesenia zo dňa 7. a 30. augusta   2007 boli splnené. 

Bod č. 5 – Oblasť školstva
Starosta uviedol, že bola pozvaná p. riaditeľka Základnej školy s materskou školou 
Lisková. Vzhľadom k tomu, že ešte neprišla, navrhuje, aby sa najskôr prerokoval bod
č. 6. 
Bod č. 6 – Smernica upravujúcu postup pri verejnom obstarávaní zákaziek 
s nízkymi hodnotami platná pre Obec Liskovú 
Starosta dal slovo hlavnému  kontrolórovi Ing. Pirohovi, ktorý smernicu vytvoril.  Ing. 
Piroh uviedol, že smernicu predložil Finančnej a legislatívnoprávnej komisii /ďalej 
FLPK/ a taktiež bola doručená spolu s pozvánkou na obecné zastupiteľstvo aj 
každému poslancovi. Na zasadnutí FLPK členovia doporučili, aby do bodu 4. 
v zmysle § 44 bola zahrnutá i písomná informácia všetkým uchádzačom o výsledku 
vyhodnotenia ponúk a postup pri výzve úspešného uchádzača na predloženie 
zmluvy. Ďalej v bode 5 aby bolo upravené znenie – podľa § 6 zákona verejným 
obstarávateľom je obec, pre špecifickú oblasť školstva môže byť obstarávateľom ZŠ. 
V záverečnom ustanovení aby bol doplnení bod 7b v znení – na postup neupravený 
smernicou sa vzťahuje zákon číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov, pôvodný bod 8b sa stáva bodom 8c. Tieto pripomienky Ing. 
Piroh zapracoval do smernice a už upravenú smernicu predložil na zasadnutí OZ.

RNDr. Timko ako člen FLPK potvrdil slová Ing. Piroha, ale ešte dal nasledujúce 
návrhy na doplnenie smernice:



      -    v bode 3A a/  sumu  50000,- Sk nahradiť sumou  30 000,-Sk
- v bode 3B a/  sumu  80 000,- Sk nahradiť sumou 50 000,-Sk

     -    v bode 3  doplniť písmeno C, ktoré znie : Zadanie obstarávania zákazky 
pripravené Obecným úradom v Liskovej sa vždy prerokuje v komisii obecného 
zastupiteľstva, ktorej je predmet obstarávania najbližší.  

Predložil tiež vzorový formulár pre záznam prieskumu trhu, ktorý stiahol z internetu a 
ktorý by mal byť  prílohou smernice. 

Starosta dal hlasovať za návrh RNDr. Timka. P. Roštek sa zdržal hlasovania, ostatní 
poslanci hlasovali za predložený návrh.
Bod č. 7 - Rôzne
 A/  RNDr. Timko  požiadal, aby sa dodržiaval Organizačný poriadok obce Lisková 
ohľadom  zverejnenia  zápisnice  na  internete  do  3  dní  a uznesení  do  10  dní.  P. 
Tomková  odpovedala,  že  keď  je  zápisnica  hotová,  oboznámi   o  tom  poslancov 
telefonicky, príde i osobne domov, aby ich podpísali. Nie vždy sa to dá, pretože nie 
sú doma, nepreberajú telefón, sú vzdialený služobne, alebo na dovolenke.
 Po  podpise  zápisnice  a uznesenia  poslancami  okamžite  zasiela  meilom  tieto 
dokumenty Ing. Lesákovi, aby ich zverejnil na webovej stránke. RNDr. Timko navrhol, 
aby zápisnice aj uznesenia boli zaslané poslancom meilom, tí potvrdia taktiež meilom 
správnosť. Vtedy sa už môžu uznesenia aj zápisnica zverejniť a podpísať ich môžu 
kedykoľvek dodatočne.  Poslanci s týmto návrhom súhlasili.
 
RNDr. Timko sa informoval, ako je to so spracovaním Štatútu obce a taktiež navrhol, 
aby  obecný   úrad  aktualizoval  Zásady  hospodárenia  s majetkom  obce  Lisková 
v zmysle  posledných  noviel,  kde  je  rozpor  pri  schvaľovaní  zmluvných  prevodov 
vlastníctva nehnuteľného majetku obce, ktoré by vždy malo podliehať OZ. 
P.  Tomková  uviedla,  že  v auguste  bolo  avizované,  že  v septembri  sa  uskutoční 
školenie k Štatútu obce, ktoré sa zatiaľ neuskutočnilo. Poslanci doporučili, aby sa aj 
napriek tomu nový Štatút obce spracoval.
 K zásadám  hospodárenia  uviedla,  že   schvaľovanie  predaja  alebo  prevodu 
nehnuteľného majetku  vždy podlieha obecnému zastupiteľstvu  – od nuly.   RNDr. 
Timko preveril zásady a konštatoval, že je to tak a je to  v poriadku.
B/  Starosta oboznámil  prítomných, že zasadala Komisia pre verejné obstarávanie 
/KVO/ na výber dodavateľov na stavby - Vyšný chodník  a stavby Námestie Lisková – 
2 . etapa.
Prihlásili sa po 4 firmy na každú stavbu. Najnižšiu ponuku na chodník podala firma 
Riline  - 2 691 tis. Sk. Ostatné ponuky boli  vyššie. Taktiež na námestie dala najnižšiu 
ponuku firma Riline. Komisia túto firmu vybrala ako dodavateľa na obidve stavby. 
Starosta písomne oznámil zástupcom firmy Riline, že bola vybratá ako dodavateľ na 
obidve stavby  a aby  predložili návrhu zmluvy. Zmluva je pripravená, je potrebné, 
aby ju poslanci schválili.

P. Kubala uviedol, že je členom  KVO a zúčastnil sa aj na jej poslednom zasadnutí. 
Avšak je potrebné, aby členovia komisie dopredu vedeli aké bolo zadanie súťaže 
a iné podrobnosti, čo sa bude robiť, aké práce.  Komisia by mala mať sedenie pár dni 
pred zastupiteľstvom, aby sa už v zastupiteľstve návrh komisie mohol schváliť.

RNDr. Timko sa spýtal, či je už zmluva s firmou Riline uzatvorená. Starosta 
odpovedal, že nie.
RNDr. Timko navrhol, aby sa pozastavila výstavba chodníkov a námestia. Ak 
nechceme prísť o kultúru, doporučuje naskôr uskutočniť jednanie s družstvom, ktoré 
by ukázalo, či je možné Družstevný kultúrny dom /DKD/ odkúpiť. Financie, ktoré boli 
určené na výstavbu chodníkov a námestia dať na kúpu DKD, aby sa nemusel brať 
veľmi vysoký úver.



Starosta a p. Lešková uviedli, že starosta a  členovia  Komisie stavebnej a pre 
verejný poriadok  uskutočnili spolu s ekonómom  družstva Ing. Dušanom 
Štefaničiakom obhliadku kultúry. Znalecký odhad je 12 400 tis. Sk. Ing. Benčo 
komentoval, čo všetko vyžaduje opravu. Zo strany družstva je ochota predať, ale 
objekt je veľmi zanedbaný a jeho opravy by vyžiadali viac financií ako cena za kúpu 
stanovená znaleckým odhadom.
Starosta upozornil, že kúpu kultúry treba veľmi dobre zvážiť, pretože obec ako taká 
má v kultúre pár akcií do roka, ale  na  prevádzkovanie treba počítať  v rozpočte s 1 
mil. Sk do roka.

Ing Piroh zdôrazdnil,  že je schválený Volebný program, avšak kúpa kultúry a jej 
rekonštrukcia  v ňom nie je. Pokiaľ sa schváli jej kúpa  - padnú všetky investície. Trvá 
na tom, aby sa dodržal volebný program, kultúru z dediny nik neodnesie, akurát sa 
pomôže Sliačom peniazmi z  kultúry postaviť kravín.

PaedDr. Šrobár uviedol, že prvoradá by mala byť v obci investičná bytová výstavba, 
ktorá ľudí zaujíma najviac. Pokiaľ mladí nebudú mať kde stavať, z dediny odídu a to 
sa odrazí  v školstve, aj v iných oblastiach.

P. Lešková uviedla, že KSVP skonštatovala, že kultúra je v dezolátnom stave, 
napriek tomu ju komisia  doporučuje zakúpiť, avšak o cene treba so zástupcami 
družstva jednať.

K téme ešte opakovane diskutovali  všetci poslanci. Hovorili o krokoch urobených 
v minulosti, o návrhu maximálnej ceny, za akú by kultúru mohla obec kúpiť,  o trhu 
s nehnuteľnosťami, aj o možnostiach získania financií.  

Starosta uviedol, že ísť do úveru je nie bežná záležitosť. Obec má nejaké financie, 
lebo  v minulých rokoch sme sporili, aby sa mohla uskutočniť investičná bytová 
výstavba, ale kúpa kultúry obec veľmi zaťaží. Veľa obcí, ktoré si v minulosti zobrali 
úvery, má veľké problémy.

RNDr. Timko uviedol, že v súčasnosti je výnimočná situácia. Doporučil, aby sa 
starosta s obecnou radou  stretli so zástupcami družstva a jednali spolu o prijateľnej 
cene.
P. Martonová navrhla, aby sa tento týždeň stretol starosta a obecná rada so 
zástupcami družstva a jednali o kúpe DKD.
Starosta dal hlasovať za uznesenie, že starosta sa s obecnou radou do 26.9.2007 
stretne so zástupcami poľnohospodárskeho družstva, ktorí môžu právoplatne 
rozhodnúť o predaji kultúry. Všetci poslanci hlasovali za predložený návrh.
Následne po stretnutí sa uskutoční mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.

C/  Starosta prečítal žiadosť  Rímsko-katolíckeho farského úradu v Liskovej 
o finančný príspevok na ozvučenie kostola.
RNDr. Timko uviedol, že o žiadosti sa jednalo i na FLPK, ale nebol predložený návrh 
na výšku finančného príspevku. PaedDr. Šrobár doplnil, že v minulosti, keď sa dávali 
príspevky cirkvám, dávali sa  v pomere katolíci – 4 : evanjelici 1.
Starosta navrhol finančný príspevok 60 tis. Sk.
P. Roštek bol proti poskytnutiu príspevku. Uviedol, že obec veľa prispieva na 
cirkevné účely. Napr. v Švošove, kde sa tiež urobilo na kostole množstvo  prác, sa na 
tieto práce vyzbierali veriaci – pritom Švošov má len 500 obyvateľov.

RNDr. Timko navrhol 120 tis.Sk – polovicu z faktúry.



Starosta odpovedal, že žiadosť bola predložená už skôr. Práce sú však už 
vyfakturované  vo výške 184 tis. Sk.  Navrhol, aby bol schválený príspevok vo výške 
95 tis. Sk. Poslanci hlasovali za príspevok vo výške 95 tis. Sk, okrem PaedDr. 
Šrobára, ktorý sa zdržal hlasovania, p. Roštek hlasoval proti.

RNDr. Timko poukázal, že spoluobčania – nekatolíci musia za zvonenie platiť 100,- 
Sk.
Starosta povedal, že oficiálnym listom požiada farský úrad, aby sa zvonilo pre 
všetkých občanov Liskovej zadarmo pretože na zvony sa prispelo z obecného 
rozpočtu.

Ing. Lesák sa spýtal, prečo sa neoznamuje každý pohreb. 
Starosta odpovedal, že sa hodinu pred každým pohrebom hrá i vyhlasuje oznam 
o zomrelom.

Bod č. 5 – Oblasť školstva
Starosta požiadal predsedu Školskej komisie PaedDr. Mojmíra Šrobára, aby 
poinformoval prítomných o situácii v školstve v Liskovej. 
PaedDr. Šrobár uviedol, že čerpanie financií vo všetkých školských zariadeniach je 
v norme. Úspory, ktoré sú na plyne sa prejavia až pri vyúčtovaní v I. štvrťroku 2008. 
Do konca roka chcú v základnej škole vymeniť plastové okná na sociálnych 
zariadeniach, v 6. triede a 3 ks na kabinetoch.  Taktiež chcú dokončiť chodník do 
telocvične v hodnote 50 tis. Sk.
V rozpočte je 100 tis. Sk na opravu strechy MŠ, radšej však doporučil urobiť za to 
niekoľko plastových okien.
V školskej jedálni chcú zakúpiť ešte 2 ks  20 l nerezových hrncov, digitálnu váhu 
a kachličky do pivnice za cca 10 000,- Sk.  Taktiež treba uhradiť 5 207 Sk za 
vymaľovanie schodišťa.
P. Viharová uviedla, že cena obedu je 56,- Sk, pritom dôchodcovia platia 50,- Sk. 
Bude to treba riešiť.
V pedagogickej práci je všetko v norme, nastúpila nová kvalifikovaná učiteľka 
slovenského jazyka. Keď bude plenárne rodičovské združenie pôjde sa pozrieť 
a komisia bude reagovať na pripomienky rodičov.
Starosta poďakoval PaedDr. Šrobárovi za jeho iniciatívu pri riešení problémov 
v oblasti školstva v minulom období aj dnes. 
Správu predsedu Školskej komisie zobrali poslanci na vedomie.

Bod č. 7 – Rôzne, diskusia, uznesenie
Starosta vyzval poslancov, či ešte majú nejaké pripomienky a dotazy.
P. Roštek požiadal, aby sa pri akciách, ktoré sa  uskutočňujú   s finančnou podporou 
obce vyhlasovalo nasledovne: „organizácia“ s finančnou podporou Obce Lisková 
uskutoční akciu .......

PaedDr. Šrobár uviedol, že treba vyčleniť financie na spracovanie stavebných 
projektov, aby sme sa mohli uchádzať o financie z Európskej únie.
P. Tomková doplnila, že prvé výzvy by mali byť už koncom tohto roka. Ak sa chceme 
do nich zapojiť,  treba mať už spracovaný stavebný projekt a platné stavebné 
povolenia. Najviac sa rozdelí v prvých výzvach, potom sa rozdeľuje, len čo ostane.
Poslanci sa dohodli, že na ďalšom zasadnutí predložia návrhy, na ktoré objekty 
v majetku obce by sa žiadali dotácie.



Ing. Lesák informoval prítomných, že  p. Karník má zo životného prostredia všetky 
povolenia potrebné na vybudovanie motokrosovej dráhy. V pondelok pôjde za Ing. 
Benčom  a začne sa stavebné konanie.
Ďalej Ing. Lesák navrhol, že sú sťažnosti na chov včiel. Možno by bolo dobré 
spracovať VZN, ktorým by sa chov a jeho podmienky dali obmedziť.
P. Tomková uviedla, že na chov  zvierat sa nevzťahujú nijaké zvláštne predpisy, len 
občiansky zákonník. VZN,  v ktorých  obce bližšie usmerňujú chov alebo jeho 
obmedzenia a zákazy,  prokuratúra napadne s tým, že obec prekračuje svoje 
právomoci.
Ing. Lesák uviedol, že obecné zastupiteľstvo mu dalo úlohu, aby preveril, či  sa oplatí 
zakúpiť  program na pasportizáciu cintorína v hodnote 50000,- Sk. Pozrel a poradil 
sa a doporučuje ho zakúpiť. 
Starosta dal hlasovať o zakúpení uvedeného programu. Všetci boli za.

P. Roštek uviedol, že jama na cintoríne slúži pre celý dolný koniec na vysýpanie 
smetí.
P. Tomková požiadala, aby predložili návrhy na spôsob likvidácie odpadov, aby sa 
mohlo spracovať VZN.
P. Martonová navrhla, aby sa dala zavariť  šmýkačka na detskom ihrisku, ktorá je 
prasknutá. 
Starosta, aj ďalší poslanci uviedli,  že vo večerných hodinách sú na detskom ihrisku 
výrastkovia, ktorí po zariadení skáču, ničia ho. Šmýkačka je tak poškodená, že sa 
neoplatí opravovať.

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:  Oľga Lešková                    ................................

                       Ing. Lesák                          ................................

              Ján   L a u k o
                                          starosta obce


