
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v     Liskovej, ktoré   
sa uskutočnilo dňa  16. októbra 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. Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Lisková 
                        za III. štvrťrok 2007

                          6. Úprava rozpočtu Obce Lisková na rok 2007
                          7. Schválenie verejného obstarávania na stavbu – Chodník
                               zo zámkovej dlažby – Vyšný koniec - Lisková 
                          8. Vyhodnocovacia správa Základnej školy v Liskovej za šk. r. 2006/2007 
                          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 PaedDr. 
Mojmíra Šrobára a p. Stanislava Demku.  
 
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Poslanci jednohlasne zvolili za predsedu Pavla Kubalu a za člena RNDr. Jaroslava 
Timku.
 
Bod č. 4 –  Kontrola uznesení
Starosta skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.

Bod č. 5 -  Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Lisková  za III. štvrťrok 2007
Materiál prevzal na zasadnutí každý poslanec a je prílohou č. 2 zápisnice.
P. Barteková - účtovníčka obce,  informovala bližšie o plnení a čerpaní rozpočtu za 
III. štvrťrok a o dôvodoch najväčších rozdielov. 
Ing.  Murina  –  predseda  FaLPK –  uviedol,  že  materiál  spoločne  prejednali  aj  na 
zasadnutí komisie. Najväčší rozdiel je na položke verejná správa – mzdy. Časť  je 
z dôvodu, že za prvý polrok neboli schválené starostovi žiadne odmeny. Je potrebné 
reálne  zhodnotiť  čerpanie  prostriedkov  do  konca  roka  a usporené  prostriedky 
presunúť na položky, kde je to potrebné.
Dodal, že pokiaľ sú nejaké pohľadávky, v súlade so zákonom sa zasielajú výzvy a ak 
nie sú uhradené, vymáhajú sa v exekučnom konaní.  
Veľké rozdiely sú v aktívnej politike práce, čo je spôsobené tým, že sa rozpočet robil 
podľa skutočnosti minulého roka. V tomto roku boli stanovené iné podmienky  a bol 
aj nižší počet nezamestnaných, ktorých sme mohli zamestnať.

Hlavný kontrolór Ing. Piroh uviedol, že plnenie za III. štvrťrok  2007 je najmä pri dani 
z nehnuteľnosti skreslené, pretože na začiatku októbra prišli splátky vo výške 908 tis. 
Sk. Nedoplatky na daniach  870 tis. Sk, ktoré majú štyri organizácie, sa vymáhajú 
v zmysle zákona. Plánované príjmy za opatrovateľskú službu sa asi do konca roka 



nepodarí  naplniť,  avšak  príjmy  z úrokov  budú  vyššie.  Taktiež  uviedol,  že  bol  pri 
tvorbe rozpočtu v časti  mzdy. Suma 2 mil.  Sk bola reálna, boli  tam započítané aj 
odmeny pre starostu a odmeny pre zástupcu starostu. Aj keď za prvý polrok neboli 
schválené, ešte sa budú schvaľovať za III. a IV. štvrťrok 2007. Podľa neho je reálne 
znížiť položku mzdy o 150 tis. Sk.
K téme mzdy ešte diskutoval PaedDr. Šrobár, ktorý navrhol prepočítať mzdy podľa 
mesiaca,  kedy  mzdy  už  boli  valorizované,  pripočítať  plné  odmeny  pre  starostu 
a zástupcu starostu a pripočítať odmeny pre pracovníkov, ktoré by mali  byť výrazne 
diferencované podľa odvedenej práce. Uviedol, že náklady na opatrovateľskú službu 
sú 500 tis. Sk. Pri 10 opatrovaných vychádza na jedného 50 tis. Sk.  Treba to riadne 
prehodnotiť, či to nedokážeme urobiť so svojimi ľuďmi lacnejšie a možno ešte lepšie.
Taktiež z dotácie 200 tis. treba urobiť okrem záchodov aj niečo naviac.
Starosta uviedol,  že rokoval  aj  so zástupcom jednej  firmy,  ktorá nám dlží  vysokú 
čiastku, majú problémy, ale zástupca firmy prisľúbil, že daň uhradí.
Všetci  poslanci  zobrali  Plnenie  a čerpanie  rozpočtu  Obce  Lisková  za  III.  štvrťrok 
2007 na vedomie.

Bod č. 6 – Úprava rozpočtu Obce Lisková na rok 2007
Ing.  Murina uviedol,  že na predošlých zastupiteľstvách sa schválili  určité náklady, 
ktoré  však  neboli  zohľadnené  v rozpočte.  Taktiež  sú  i neplánované  príjmy.  Aby 
účtovníčka mohla tieto financie zaúčtovať, je potrebné urobiť úpravu rozpočtu. Návrh 
na  zmenu  rozpočtu  obce  rozpočtovým  opatrením  č.  3,  ktoré  je  prílohou  č.  1 
prejednali vo Finančnej komisii a pred zasadnutím ho obdržal každý poslanec. Ešte 
je však potrebné vykryť 269 tis. Sk, časť by mohla  ísť z položky mzdy.
Ing. Piroh navrhol vykryť 150 tis. zo mzdy a zvyšok z nižného chodníka.
RNDr. Timko navrhol 269 tis.  Sk presunúť  z položky Verejná správa – mzdy. Ak 
mzdy budú na konci roka  chýbať, môžu sa  upraviť v ďalšom rozpočtovom opatrení, 
je jedno či bude úprava financií na chodník, alebo na mzdy.
PaedDr.  Šrobár   sa  informoval,  kedy nastúpi  personálny audit,  koľko  bude  trvať 
a kedy dajú vyhodnotenie, aby sa mohli prepočítať mzdy na rok 2008.
P. Tomková odpovedala, že na  žiadosť  zástupcu firmy Emark sme im v pondelok 
15.10. zaslali počty pracovníkov obecného úradu a ich pracovné náplne , v piatok 19. 
10. príde zástupca firmy osobne, najskôr bude jednať so starostom, potom s každým 
pracovníkom osobitne. V zmluve je, že vyhodnotenie dajú do 3 mesiacov.
RNDr. Timko a Ing. Murina  uviedli, že ich treba požiadať, aby vyhodnotenie urobili 
rýchlejšie, aby sa mohol reálne urobiť rozpočet na mzdy na rok 2008.
Ing. Murina sa pýtal dokedy musí byť urobený rozpočet?
P. Tomková uviedla, že rozpočet  musí byť vyvesený na úradnej tabuli 15 dní pred 
zastupiteľstvom,  na  ktorom  bude  schvaľovaný.  Starosta  uviedol,  že  najbližšie 
zastupiteľstvo  má byť  11.  decembra 2007.  Zástupcov firmy Emark  požiada,  aby 
vyhodnotenie dali skôr.
K téme diskutovali Ing. Murina, p. Martonová, PaedDr. Šrobár, p. Roštek.
Starosta dal hlasovať za  úpravu rozpočtu na rok 2007 rozpočtovým opatrením č. 3. 
s tým, že  269 tis. Sk je doplnené z položky Správa obce – mzdy.
Všetci poslanci hlasovali za predložený návrh.

       Bod č. 7 -  Schválenie verejného obstarávania na stavbu – Chodník  
                          zo  zámkovej dlažby – Vyšný koniec - Lisková

Starosta uviedol, že v zmysle uznesenia zastupiteľstva zasadala Komisia stavebná 
a pre verejný poriadok, bola zverejnená výzva na úradnej tabuli i na našej webovej 
stránke, oslovili sme tiež všetkých liskovských podnikateľov, ktorí robia v tejto oblasti. 
Prišli tri ponuky. Komisia pre verejné obstarávanie zasadala v pondelok 15. 10. 2007. 



Otvorili sa obálky s ponukami a bolo zostavené aj poradie úspešnosti ponúk, pričom 
jediným kritériom bola najnižšia cena. 
Poradie bolo nasledovné:
1.  Vladimír Richtárik RILINE, 034 03 Ružomberok  cena bez DPH - 1799 154,38 Sk
2.  M-L-M, spol. s r. o.  Lisková -  cena bez  DPH je  1 943 774,30 Sk
3.  Tomáš Demko, 034 81 Lisková 795 -   cena bez DPH je 2 044 194,50 Sk
Teraz  podľa  našich  interných  predpisov  poslanci  musia   schváliť  dodávateľa, 
s ktorým sa uzavrie Zmluva o dielo.  
Oproti  predošlému verejnému obstarávaniu je úspora vyše 400 tis. Sk. Poďakoval 
Ing. Lesákovi, ktorý  žiadal, aby bolo zrealizované  nové verejné obstarávanie.
RNDr. Timko sa informoval, či sumy, ktoré boli uvedené v minulom obstarávaní boli 
s DPH. Starosta to potvrdil. RNDr. Timko konštatoval, že rozdiel je vyše 500 tis. Sk.
P. Lešková - predsedníčka Komisie stavebnej a pre verejný poriadok - uviedla, že 
chyba bola  aj  v tom,  že  sa  zadanie  robilo  podľa  odhadu  a nie  podľa  projektovej 
dokumentácie. Preto to bolo také hektické, aj cena je nižšia.
Starosta uviedol, že nebolo času, preto sa postupovalo týmto spôsobom. Vieme, aký 
bol tento rok hektický. Skoro do polroka nebol schválený volebný program, potom sa 
začalo vybavovať. Teraz, čo schválime,   budem vybavovať už cez zimu, aby sa na 
jar už mohlo začať robiť. 
Ing. Murina sa pýtal,  aký rozdiel  je v cene  z dôvodu rozdielu v mierach v prvom 
a druhom zadaní?  
RNDr. Timko sa spýtal, či Ing. Lukač je zaviazaný nejakým termínom, aby nám dodal 
projektovú  dokumentáciu,  ak  nie,  treba  ho  zaviazať.  Starosta  minule  uviedol,  že 
projektová  dokumentácia je hotová a nebola.
Starosta odpovedal, že Ing. Lukač nám projekty robí za veľmi dobrú cenu, avšak  má 
ešte ďalších  3 dodávateľov a aj ďalšie zákazky,  čo realizáciu našich vecí  predlžuje.

Ing. Lesák  skonštatoval, že bol  na minulom zasadnutí skritizovaný, že  predlžuje 
práce, pretože žiadal, aby sa robilo nové obstarávanie. On to žiadal hlavne z ohľadu, 
že neboli oslovení naši podnikatelia. Výsledok nového obstarávania je taký, že sme 
oslovili aj našich podnikateľov, aj obec ušetrí pol milióna. 
P.  Lešková  žiadala,  aby  bola  v  budúcnosti  dodržaná  postupnosť  -  projektová 
dokumentácia, rozpočet, zadanie, aby sa do budúcna  predišlo nedorozumeniu.
Ďalej  diskutovali  p.  Roštek,  p.  Kubala,  starosta,  PaedDr.  Šrobár,  Ing.  Lesák, 
p.Martonová.
Starosta dal hlasovať o uznesení, že    na základe doporučenia Komisie pre verejné 
obstarávanie  bude dodávateľom na stavbu  „Chodník zo zámkovej dlažby – Vyšný 
koniec – Lisková“  firma  Vladimír Richtárik   RILINE,  Ružomberok. Všetci poslanci 
hlasovali za toto uznesenie.

Bod č. 8 - Vyhodnocovacia správa Základnej školy v Liskovej  za šk. r. 
2006/2007 
Celé znenie je zverejnené na nasledovnej stránke: http://zsliskova.edupage.org/
Starosta obce uviedol, že táto správa spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ,  bola 
doručená  každému poslancovi,  takže si  ju  mohli  dôkladne preštudovať.  Zároveň 
požiadal  PaedDr.  Šrobára,  ako predsedu Školskej  komisie,  aby poslancov bližšie 
informoval  o dianí  v školstve.  PaedDr.  Šrobár  uviedol,  že  správa  je  vypracovaná 
podľa schémy, ktorá je určená .  Tento školský rok sa končí volebné obdobie riaditeľa 
školy a uskutoční sa nová voľba riaditeľa. O voľbách sa rozprával   s predsedníčkou 
rady školy , nech sa pripraví všetko tak, aby voľby riaditeľa prebehli v poriadku. V júni 
2008 by malo prebehnúť výberové konanie, aby už v júli  nový riaditeľ prevzal funkciu 
a pripravil sa na ďalší školský rok.
Teraz sa volí nová rada školy, ktorá bude voliť  riaditeľa ZŠ. Je potrebné, aby novým 
riaditeľom bol schopný človek, ktorý bude aj dobrý manažér.  



Ing. Lesák súhlasil, nech sa pohľadá schopný človek, ale musí predložiť koncepciu 
rozvoja školy, ktorá prinesie niečo nové, aby sa naša škola do budúcnosti rozvíjala, 
aby nám žiaci neodchádzali.
P. Martonová uviedla, že naša škola je dobrá.  Aj za tento rok bola v rámci okresu 
vyhodnotená ako druhá najlepšia.
PaedDr. Šrobár potvrdil jej slová, že sme malá škola, ale dobre hodnotená. Doložil, 
že človek môže spracovať  superkoncepciu, ale nebude schopný ju naplniť. Treba 
nám nájsť človeka, ktorý bude schopný pracovať na rozvoji školy. My musíme 
zabezpečiť, aby  vo voľbách podporili nami vytypovaného človeka aj  ostatní 
členovia rady školy. 
Starosta k rade školy uviedol, že do novokonštituovanej rady školy obec ako 
zriaďovateľ schvaľuje 3 ľudí. Navrhol, aby tam boli schválení  PaedDr. Šrobár, Ing. 
Lesák a p. Kubala, ktorí boli aj doteraz  členmi rady školy. Starostov  návrh poslanci 
jednomyseľne schválili. 
Za právnické a fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní  starosta 
navrhol Ing. Murinu. Tento však funkciu odmietol prijať.
PaedDr. Šrobár sa spýtal, či je možné nominovať do rady 4 poslancov. 
P. Tomková uviedla, že zriaďovateľ nominuje 3 ľudí, z ktorých aspoň jeden musí byť 
poslanec. Taktiež  za  právnickú a fyzickú osobu, ktorá sa podieľa na výchove 
a vzdelávaní,  môže byť nominovaný aj poslanec, nemôže však byť nominovaný 
pracovník školy.  Oslovili sme viacerých občanov, ktorí majú záujem o rozvoj školy, 
zatiaľ nik nesúhlasil, aby bol zvolený do rady školy.
PaedDr. Šrobár  uviedol, že z tejto pozície má v rade školy  človeka z pedagogicko- 
psychologickej poradne.
Ing. Lesák informoval o poslednom zasadnutí rady školy, aká je v školstve situácia. 
Ešte kým robila p. riaditeľka, začali sa práce na výstavbe chodníka. Chodník je stále 
nedokončený.
 Deti zo ZŠ chodia do školskej jedálne, občas urobia neporiadok. Učiteľky z MŠ sa 
však namiesto toho, aby ich napomenuli,  idú  sťažovať do základnej školy, chcú 
uzavrieť areál a pod. 
PaedDr.  Šrobár  doplnil,   že  ZŠ  s MŠ  sú  jeden  organizmus  a musia  spolu 
spolupracovať.  Ďalej  uviedol,  že  zástupkyňa  v materskej  škole  bude  dlhšie 
neprítomná, preto bude potrebné urobiť personálne zmeny.
Poslanci  Vyhodnocovaciu správu Základnej školy v Liskovej  za šk. r. 2006/2007
zobrali na vedomie.  

       Bod č. 9  - Rôzne, diskusia, uznesenie.
1/  Verejný hovor . Starosta uviedol, že na stredu 17. októbra 2008 o 16.00 hod. je 
zvolaný verejný hovor, ktorého témou je individuálna bytová výstavba v hone Vyšné 
Záhumnie.  Verejný hovor bude v kaviarni DKD.  Pozvánka bola doručená každému 
vlastníkovi pozemku v tejto lokalite, taktiež bola zverejnená na vývesných tabuliach, 
aj na našej webovej stránke. 
Prítomný  bude  i Ing.  Benčo  a p.  Mihulcová,  ktorí  bližšie  oboznámia  občanov 
o krokoch,  ktoré  sa  už  urobili  a o tom,  čo  je  ešte  potrebné  urobiť.  Poslanec  Ing. 
Lesák prisľúbil, že zabezpečí premietanie materiálov na plátno, aby všetci prítomní 
mali prehľad.
Starosta pozval na verejný hovor všetkých poslancov.

2./  Starosta oboznámil poslancov, že  z jamy na cintoríne sa vyvážal odpad, ktorý sa 
zmestil do 5 áut. Občania tam bežne vynášajú aj domový odpad. Bude s tým treba 
dačo robiť. Aj keď , radšej nech ho vyvezú tam, ako by mali robiť čierne skládky.



3. /  Starosta uviedol , že v pondelok sa uskutočnilo sedenie so zástupcami Sevaku, 
na  ktorom  sa  jednalo   o zokruhovaní  vodovodu  pri  stanici.  V   koncovej  časti 
vodovodu sa  ukladá kal,  občania sa sťažujú na zakalenú vodu  a potrubie treba 
často čistiť. Majiteľ pozemku, kadiaľ majú ísť vodovodné rúry, nesúhlasí s vecným 
bremenom  aj  napriek  tomu,  že  by  dostal  odmenu  a rúry  by  sa  uložili  krajom 
pozemku. Je však už zákon, že líniové stavby sa môžu robiť aj bez súhlasu vlastníka, 
len treba vybaviť súhlas od určitých orgánov.  Odmena sa dá do  depozitu, odkiaľ si 
ju môže vlastník kedykoľvek prevziať.

4. / Dodatok č. 1 k  Povodňovému plánu obce Lisková  – p. Tomková uviedla, že 
tento  dodatok  sa  spracoval  a schvaľuje   z dôvodov  zmeny  v  zložení  Obecného 
hasičského zboru v Liskovej.   Dodatok bol doručený každému poslancovi. Poslanci 
nemali pripomienky. Starosta dal hlasovať. Dodatok bol jednomyseľne schválený.

5.  /   P.  Tomková  uviedla,  že  je  potrebné  schváliť  Zmluvu  o nájme  nebytových 
priestorov v budove bývalých drobných prevádzok.  Prenajíma sa 163 m2 pre firmu 
CIPI  Lisková na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou od 17.10. 2007. 
Návrh  zmluvy  bol  predložený  aj  Finančnej  a legislatívno-právnej   komisii  spolu 
s plánom prenajatých priestorov. Starosta podrobnejšie rozviedol,  o ktoré priestory 
ide, taktiež uviedol, že sme ich v rámci aktivačných služieb dali vymaľovať.
Starosta dal hlasovať za schválenie zmluvy. Všetci poslanci hlasovali jednomyseľne 
za.

6./  Ing.  Lesák informoval  poslancov o spolupráci  v rámci  Interegia.  Schválili  sme 
vstup  do  tejto  spoločnosti  z dôvodu,  aby  sme  získali  financie  z fondov  EÚ.   Ak 
chceme niečo robiť s budovami v majetku obce, mali by sme vyčleniť nejaké financie 
na stavebné projekty. Doporučuje  modernizovať budovu základnej školy a budovu 
Športklubu.  So  základnou  školou  by  nemal  byť  problém.  Treba  riešiť  najmä 
vlastnícke vzťahy na Športklube,  pretože časť budovy patrí Obecnému športovému 
klubu Lisková /OŠK/. Teraz je najvhodnejšia doba, keď je vo vedení OŠK starosta 
a niektorí  poslanci  sú v Športovej rade, aby sa všetko previedlo do majetku obce. 
Najskôr treba zistiť vlastníkov pozemkov, s čím by nám  mohla pomôcť p. Mihulcová, 
ktorá zisťuje vlastníkov v hone Vyšné Záhumnie.
Starosta  dal  hlasovať  o uznesení,  že  obecné zastupiteľstvo  doporučuje  starostovi 
obce  konať  vo  veci  vysporiadania  pozemkov obecného  športového  klubu.  Všetci 
poslanci jednomyseľne hlasovali za .

7./ Ing. Lesák uviedol, že z Eurofondov príde veľké množstvo peňazí a mali by sme 
aj  my spracovať nejaký  projekt  na Športklub a priľahlý  areál,  ktorý  by sme mohli 
veľmi dobre využiť. Možno by sme mali osloviť P. Rasťa Horváta, ktorý spracováva 
projekty.
Ing. Lesák a PaedDr. Šrobár požiadali p. Tomkovú, aby vysvetlila bližšie spoluprácu 
s Interegiom.  P.  Tomková  uviedla,  že  obec  ako  člen  Interegia   má  prístup  do 
zvláštneho  programu,  ktorý  sa  volá  Municipalia.  V tomto  programe  my zaeviduje 
akcie v obci, na ktoré chceme žiadať financie z Eurofondov. Zasadne správna rada, 
ktorá zaevidované akcie  posúdi, či spĺňajú požiadavky, aby projekt prešiel.  Pokiaľ je 
to  vhodný  projekt,  zaregistrujú  ho  a potom  sa  už  komunikuje  s príslušným 
koordinátorom, ktorý vypíše, aké prílohy sú k projektu potrebné. My im odpíšeme, čo 
máme.  Kontakt  je  väčšinou  cez  internet.  Interegio  koordinuje  prípravu  žiadosti  - 
vyplní  formuláre  žiadosti,  overuje  kompletnosť  povinných  príloh  a zalobuje  na 
potrebných miestach.  Žiadosť  si už  podľa potreby  skopírujeme, napálime na CD a 
zašleme. 



V súčasnosti máme zaevidované dve akcie - IBV Vyšné Záhumnie a Rekonštrukcia 
námestia i s priľahlými chodníkmi, ktorá je už aj zaregistrovaná. Vedenie Interegia je 
ochotné prísť  do Liskovej na spoločné stretnutie so zástupcami obce.

8./  PaedDr.  Šrobár  uviedol,  že  chodia  za  ním  ľudia  ohľadom  urbariátu,  pretože 
nebola ani členská ani výročná schôdza. Informoval sa,  či my nemáme ako obec 
nejaké páky, aby sa situácia zlepšila.
Ing.  Piroh  uviedol,  že  je  to   spoločenstvo  vlastníkov,  kde  obec  nemá  dosah. 
Diskutoval tiež starosta,  p. Lešková, p. Kubala i p. Roštek. 

9./  RNDr. Timko doporučil, aby poslanci uložili Športovej komisii, aby do budúceho 
zastupiteľstva predložila  správu o  postupe pri vypracovaní podnikateľského zámeru
na  využitie  areálu  Športklubu.  Starosta  dal  za  návrh  hlasovať.  Všetci  poslanci 
hlasovali za.

10./ RNDr. Timko uviedol, že obec v minulosti viackrát podala žiadosti o dotácie, ale 
veľmi  úspešná  nebola.  Doporučil,  aby  p.  Tomková  predložila  žiadosti  finančnej 
komisii, pretože viac ľudí môže lepšie poradiť.
P. Tomková uviedla, že smernice, ktoré usmerňujú, čo sa z určitej dotácie  mohlo 
podporiť  za minulé obdobia  už nemá. Žiadosti  predloží a samozrejme akúkoľvek 
radu vďačne prijme. 
Uviedla však, že veľmi dôležité je mať človeka, ktorý projekt „potlačí“. Tento názor 
podporil PaedDr. Šrobár i p. Martonová.

RNDr. Timko ďalej  žiadal,  aby sa plnili  nielen uznesenia,  ale aj  veci,   ktoré  boli 
povedané na zasadnutí, napr. odtok z komunikácie, čo žiadal p. Demko.
Starosta uviedol, že odtok je už urobený.

Ďalej RNDr. Timko požiadal, aby sa Ing. Lukačovi, pokiaľ bude robiť pre nás projekty, 
určil termín,  dokedy ich má urobiť.
P. Lešková navrhla, aby sa oslovil aj iný projektant.
Starosta  uviedol,  že  Ing.  Lukač  je  cestár  s okrúhlou  pečiatkou  a  je  veľmi 
zaneprázdnený. Ak majú poslanci  návrh, ktorý  iný projektant  nám projekty urobí, 
nech povedia.
P. Martonová navrhla, aby si Ing. Lukač sám navrhol termín, dokedy projekt urobí.

RNDr. Timko namietal proti uzneseniu z mimoriadneho zasadnutia zo dňa 27.9.2007, 
v ktorom  bolo uvedené hlasovanie poslancov, ale nebol uvedený dôvod prerušenia 
zastupiteľstva.
P.  Tomková  uviedla,  že  nebola  schválená  návrhová  komisia,  tak  tam  napísala 
všetkých  poslancov a ich  hlasovanie.  Uznesenie  napísala  presne,  ako  ho  citoval 
starosta  pri   schvaľovaní.  Ostatné  dôvody  prerušenia  zastupiteľstva  rozpísala 
podrobne v zápisnici. 

RNDr. Timko žiadal, aby zápisnice, ktoré sú zverejňované na internete boli robené 
profesionálne a bez pravopisných chýb. Aby zmysel vety bol taký, ako sa povie, vety 
aby neboli kostrbaté.
P. Tomková uviedla, že sa snaží zápisnice robiť dobre. Keď zápisnicu napíše, dá ju 
skontrolovať ďalšou pracovníčkou, lebo chybu môže urobiť každý. Taktiež vždy povie 
overovateľom, aby zápisnice pozreli, ak je potrebné, aby ich upravili, zmenili, doplnili.
Pozerala aj na internete ako zápisnice robia iné obce alebo mestá. Bola by vďačná, 
keby poslanci navrhli ich predstavu, akým spôsobom zápisnice robiť, aby boli dobré.



11./  RNDr. Timko poukázal na to, že sa  nakúpili lavičky bez toho, aby boli splnené 
vnútorné predpisy. Spýtal sa kontrolóra, či o tom vedel.
Starosta uviedol, že bolo na začiatku schválené na námestie 505 tis. Sk, kde patria aj 
lavičky.
Kontrolór  uviedol,  že  ide  o nedostatok  v  prieskume trhu.  Všimol  si  to  pri  úprave 
rozpočtu.
P.  Tomková  odpovedala,  že  sa  urobil  prieskum  na  obecnom  úrade,  vybrali  sme 
viaceré druhy. Porovnali parametre a cenu a aby pasovali do priestoru.
RNDr.  Timko  uviedol,  že  podľa  našich  predpisov  po  prieskume malo  nasledovať 
podľa  vtedy platnej  smernice  pri  tovaroch  nad  50  tis.  Sk  odsúhlasenie  obecným 
zastupiteľstvom.
Ing. Piroh uviedol, že aj v škole a materskej škole treba na okná ešte urobiť výberové 
konanie.
RNDr.  Timko  poukázal  na  to,  aká  je  dôležitá  koordinácia  a plánovanie,  aby sme 
nemuseli posúvať zasadnutia obecných zastupiteľstiev.
Paed. Šrobár uviedol, že škola je právny subjekt. My sme jej z rozpočtu obce poskytli 
financie, ale riaditeľka si už ostatné mala  zorganizovať sama. Ak to teraz neurobíme 
my, ona je na PN, tak to už neurobí. Rozprával  sa so zástupkyňou o oknách, ktoré je 
potrebné urobiť. Zástupkyňa nemá skúsenosti s verejným obstarávaním  a má veľa 
práce,  pretože už dlhodobo robí svoju robotu i zastupuje riaditeľku. Táto jej práca 
navyše by mala byť  na konci roka výrazne odmenená. Čo sa týka okien, teraz nech 
zadanie pre verejné obstarávanie urobí školská komisia  spoločne  na  okná pre ZŠ 
i pre  MŠ,  potom  by  zasadala  komisia  pre  verejné  obstarávanie  a následne  by 
dodávateľa schválilo obecné zastupiteľstvo. 300 tis. Sk máme naplánované na okná 
v ZŠ,  taktiež  sa  ešte  môžu  použiť  nejaké  financie   z tovarov  a služieb  ZŠ. 
V materskej škole je na okná rozpočtované 100 tis. Sk.
Starosta dal  hlasovať za uznesenie,  aby bola poverená Školská komisia pripraviť 
zadanie  zákazky  s nízkou  hodnotou  na  výmenu  okien  v areáli  MŠ  a ZŠ.  Všetci 
poslanci jednomyseľne hlasovali za.

12./  Ing. Murina uviedol, že už v predošlom období Finančná a legislatívno-právna 
komisia žiadala, aby sa urobil nový  štatút obce v zmysle platnej legislatívy. Teraz 
navrhuje, aby sa schválilo uznesenie, že štatút obce sa spracuje   do 30. októbra 
2007. 
P. Tomková uviedla, že je veľa termínovaných prác a bude odcestovaná. Na štatúte 
začala  robiť,   v určenom  termíne to však nestihne.  Poslanci  súhlasili,  aby návrh 
nového Štatútu obce Lisková   bol predložený na prvé zastupiteľstvo v roku 2008. 
Predtým ho ešte posúdi  FaLPK.

Poslanci sa informovali, kto bude spracovávať meilovú poštu počas neprítomnosti p. 
Tomkovej.  Starosta  uviedol,  že  to  bude  zabezpečené.  P.  Tomková  potvrdila,  že 
všetky  pracovníčky  meilovú  poštu  vedia  spracovávať  a majú  k  nej  kedykoľvek 
prístup. Pracovníčky  však boli upozornené, aby otvárali len známe súbory, aby sa jej 
do počítača nedostal vírus.

13./ Ing.  Lesák   navrhol,  aby sa poslanci  zamysleli,  čo ideme urobiť  s obecnými 
budovami.  Treba  pripraviť  víziu,  čo  budeme  robiť  a vyčleniť  nejaké  financie  na 
stavebné projekty, ak sa chceme uchádzať o financie z  Eurofondov. Napríklad, ak 
Športová komisia dá projekt na využitie Športklubu, aj ostatní môžu dať pripomienky 
a návrhy, aby to bol spoločný zámer.

P.  Tomková  uviedla,  že  Ing.  Lesák  navrhol,  aby  sme  požiadali  o financie  na 
rekonštrukciu školy. Ak sa tak urobí, v rámci týchto  prác sa môže  urobiť i výmena 



okien   a zateplenie  budovy.  Prvé  výzvy  na  predkladanie  projektov  majú  byť  už 
v decembri 2007 alebo v januári 2008. Možno by bolo dobré počkať s výmenou okien 
a  300 tis. Sk, ktoré sú určené z rozpočtu obce na okná,  dať na  stavebný projekt. 
Stavebné projekty je finančne nákladná záležitosť. Projektanti za projekty berú 5-10 
% z ceny diela.  Interegio rokuje s akademickou obcou, aby nám tieto projekty robili 
za 1-3%. Oni majú moderné programy, sú z celého Slovenska, majú prehľad a sú 
omnoho lacnejší. Postup je taký, že najskôr  by sme my predložili plány budovy a 
vízie, čo chceme v danej budove robiť .  Oni by to preštudovali  a dopredu uviedli, 
koľko  by projekt  stál.  A ak  by  sme chceli,  tak  by  sme ich  spracovaním projektu 
poverili.  Treba si  to rozmyslieť,  pretože istotu nemáme, že financie  z Eurofondov 
dostaneme.
PaedDr. Šrobár sa spýtal p. Tomkovej, či navrhuje, aby sa ušetrili  prostriedky určené 
na výmenu okien, ak by sme ich dostali v rámci projektu. Keď sa však aj dostanú 
financie,  nie vždy dokážu pokryť všetky plánované práce. V minulom období bolo 
podaných žiadostí na školstvo za 1 miliardu Sk, vyčlenených bolo 100 miliónov Sk. 
Pritom vždy treba, aby niekto zaloboval. Nedostane sa však toľko, koľko sa pýta. Ja 
som pýtal 6 miliónov Sk, ale bol mi schválený 1 milión Sk a zase je potrebné zháňať 
ďalšie  financie.  PaedDr.  Šrobár  sa  spýtal,  či  sa  ide  na  základe  pripomienky  p. 
Tomkovej niečo meniť v uznesení, ktorým mu bola  schválená úloha.
Ing.  Murina uviedol,  že keď vidí  v televíznom vysielaní,  v akom stave sú niektoré 
školy, naša je na tom celkom dobre a pochybuje, že ju podporia.
P. Martonová doporučila radšej urobiť modernizáciu materskej školy.
Ing. Roštek doporučil urobiť okná teraz, ušetríme veľa financií na teplo už túto zimu.
P. Kubala konštatoval, že si musíme dobre rozmyslieť, do akých projektov pôjdeme.
Poslanci sa dohodli, že v uznesení sa nič meniť nebude.

Ing. Lesák navrhol, aby sa spracovali nejaké vízie, čo by sme chceli robiť. Následne 
by sme pozvali zástupcu Interegia, aby sa vyjadril, či sa oplatí do toho investovať. 
A poslanci by získali bližší obraz o čom vlastne Interegio je.

14./  PaedDr.  Šrobár  uviedol,  že  do  školskej  jedálne  sa  chodia  stravovať 
dôchodcovia. Je však dôležité, aby mali základné hygienické návyky. Ktorý dôchodca 
ich nemá, nech sa mu stravovanie zruší. Prípadne,  nech mu po obedy chodí niekto 
iný.  Aby  sa  nestalo,  že  príde  kontrola  z hygieny  a nakoniec  nám  povolenie  na 
stravovanie dôchodcov zrušia. 
Dôchodcovia platia o 6,-Sk menej ako je hodnota obeda.  Už minule sa hovorilo, že 
nemôžme dávať  občanom príspevky,  iba  zo  sociálnych  dôvodov.  Ideme s  cenou 
niečo  robiť,  alebo  ju  budeme  ďalej  tolerovať?  Potraviny  si  dôchodcovia  zaplatia 
a zvyšok je réžia. Keď sa urobí pár obedov navyše, náklady sú nie vysoké, takže 
stravovanie dôchodcov určite  nie je stratové.

15./  RNDr. Timko  sa spýtal,  čo stála šmýkačka, ktorá je na detskom ihrisku. Na 
minulom zastupiteľstve sa hovorilo, že je prasknutá. Starosta uviedol, že bola kúpená 
pred viacerými rokmi.  Zabezpečí  kúpu novej, ak poslanci  súhlasia. P. Martonová 
dodala, že detské ihrisko bez šmýkačky nie je úplné, treba ju kúpiť, s čím poslanci 
súhlasili.

16./   Starosta  uviedol,  že  koncom  tohto  týždňa  budú  rozmiestnené  veľkoplošné 
kontajnery len na odpad zo záhrad. Konáre a kroviny je možné  podrviť u občanov na 
drviči,  opakovne to vyhlasujeme.
PaedDr. Šrobár a p. Martonová potvrdili, že keď sa do kontajnera dajú konáre, zaraz 
sú plné.
Starosta a poslanci sa dohodli, že sa vyhlási, aby občania dávali konáre do záhrady 
pri požiarnej zbrojnici, kde ich bude pracovník drviť.



17./  P.  Martonová  požiadala,  aby  boli  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva 
neskoršie. O štvrtej hodine je  zavčasu.
Starosta povedal, že teraz  to bolo len mimoriadne, budú bývať neskoršie.

18./  Ing. Lesák hovoril, že na internete máme webovú stránku našej obce. Niekto ju 
chváli,  niekto  kritizuje.  Je  však  potrebné,  aby  stránka  „žila“.   Máme  kultúrnu 
pracovníčku, ktorá by mala napísať články,  čo sa urobilo, čo sa robí i čo sa plánuje 
urobiť,  že  sa  vyčistila  jama,  oplotila  kaplnka,  natrela  brána.   Napríklad  zverejniť 
údaje, kto sa narodil, zomrel, urobiť rozhovor s najstarším obyvateľom obce a pod. 
Aby stránka nahrádzala obecné noviny, ktoré sa niekedy robili.  Pretože v obci  sa 
robí, ale treba to prezentovať. Tiež treba osloviť podnikateľov, aby si dali na stránku 
reklamu.  On je  ochotný  potrebné  veci  odfotiť,  ale  články musí  robiť  pracovníčka 
obce. S p. Kubalom sa rozprávali o tom, že vytvoria športovú sekciu.
Starosta  povedal,  že  hneď  ráno  prikáže  p.  Forgáčovej,  aby  Ing.  Lesáka 
nakontaktovala a spoločne nech sa dohodnú na spôsobe, ako to budú robiť.

Bod  č. 10 – Záver

Viac  diskusných  príspevkov  už  nebolo.  Starosta  poďakoval  prítomným  za  účasť 
a ukončil zasadnutie. 
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