
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v     Liskovej,   
ktoré sa uskutočnilo dňa   5. mája   2008 o     17.00 hod.  

na Obecnom úrade v     Liskovej   

Prítomní : 
Starosta obce  - Ján Lauko

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Liskovej:
Stanislav Demko, Pavol Kubala, Ing. Miloš Lesák, Oľga Lešková, Vilma Martonová, 
Jozef Roštek, PaedDr. Mojmír Šrobár,  RNDr. Jaroslav Timko  

Hlavný kontrolór -   Ing. Ferdinand Piroh

Zapisovateľka  - Jana Tomková 

Program:     
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva  Obce Lisková  
6. Interný predpis - O úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou 

Lisková 
7. Rôzne, diskusia
8. Ukončenie

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta  Ján  Lauko  privítal  prítomných  poslancov  a   otvoril  zasadnutie  OZ.   Požiadal 
o schválenie  programu zasadnutia:
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci

Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta  ako   zapisovateľa  určil   Janu  Tomkovú,  za  overovateľov  zápisnice   Stanislava 
Demku a  Jozefa Rošteka.  

Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol do návrhovej komisie Pavla Kubalu a Vilmu Martonovú a dal o tomto návrhu 
hlasovať.
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  všetci

Bod č. 4 – Kontrola uznesení 
Starosta konštatoval, že uznesenia zo dňa  31. marca  2008  boli  splnené. K uzneseniu č. 
144 uviedol, že bližšie o jeho plnení bude hovoriť člen FaLPK v diskusii.

Bod č. 5 - Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva  Obce Lisková  
Starosta vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k  rokovaciemu poriadku, ktorý  bol doručený 
každému poslancovi .
P. Timko – člen Finančnej a legislatívno-právnej komisie / ďalej FaLPK/ uviedol, že predseda 
komisie  sa ospravedlnil, lebo sa na zasadnutí OZ  nemôže z pracovných dôvodov zúčastniť, 
preto za FaLPK bude hovoriť on.
Na základe uznesenia OZ  p. Tomková spracovala nový rokovací poriadok   a  predložila ho 
členom FaLPK. Pripomienky komisie boli do neho zapracované a už upravený rokovací 
poriadok  bol doručený každému poslancovi.
Ďalej uviedol, že má k rokovaciemu poriadku ešte 3 návrhy, na ktoré prišiel po rokovaní 
komisie.
Navrhol, aby § 9 znel nasledovne:
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1. Obecná rada v úzkej súčinnosti so starostom rozpracováva, zabezpečuje a kontroluje 
plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení OZ.

2. Kontrolu plnenia uznesení vykonáva hlavný kontrolór v úvode rokovania každého 
riadneho zasadnutia OZ.

3. Kontrolu plnenia všeobecne záväzných nariadení vykonáva hlavný kontrolór 
minimálne 4x do roka.

 V §7  bod 8  by mal  znieť: V úvode rokovania starosta /predsedajúci/ oznámi počet 
prítomných poslancov, predloží na schválenie program rokovania, návrh na voľbu návrhovej 
komisie, určí zapisovateľa a overovateľov zápisnice, potom hlavný kontrolór vykoná kontrolu 
plnenia uznesení.

V §11  bod 1 navrhol nasledovné znenie: V sporných situáciách (neupravených týmto 
rokovacím poriadkom alebo v prípade pochybností) rozhodujú o ďalšom postupe poslanci 
OZ hlasovaním.

P. Roštek súhlasil s navrhovanými zmenami okrem § 11, ktorý doporučil ponechať 
nezmenený.
Hlavný kontrolór doporučil pozmeniť podľa návrhu p. Timku. Opakovane diskutoval p. 
Roštek, p. Šrobár i hlavný kontrolór.
Starosta dal hlasovať o schválení Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva obce 
Lisková podľa návrhu, ktorý bol predložený všetkým poslancom s úpravami podľa návrhu p. 
Timku.
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci

Bod č. 6 - O úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Lisková 
-interný predpis

K tomuto bodu vyzval p starosta p. Timku, aby ako člen FaLPK vysvetlil, čo doporučila 
komisia.  P. Timko uviedol,  že návrh spracovala p. Tomková, komisia ho pozmenila v 2 
veciach, ktoré boli zapracované a už pozmenený návrh bol doručený poslancom. 
Ostatní poslanci nemali žiadne pripomienky.
Starosta dal hlasovať o schválení interného predpisu O úhradách za poskytované služby 
a úkony vykonávané Obcou Lisková podľa predloženého návrhu. 
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci

Bod č. 7 – Rôzne diskusia
A/  Starosta uviedol, že na zasadnutí OZ dňa 12. 2. 2008 p. Tibor Kubala osobne predložil 
žiadosť o vysporiadanie pozemkov, ktoré v roku 1963 jeho predkovia odkúpili, čo aj 
poslancom zdokladoval .  Prevod pozemku však nebol papierovo ukončený. Poslanci 
uznesením 123  doporučili starostovi obce konať vo veci vysporiadania predmetného 
pozemku podľa návrhu  p. Kubalu.  Z katastra nehnuteľností však bol materiál vrátený 
právnikovi p. Kubalu s tým, že v uznesení musí byť uvedené, že pozemok bol odpredaný za 
určitú cenu. Starosta dal hlasovať o uznesení č. 152, aby sa schválil v zmysle uznesenia č. 
123 z 12. februára 2008  odpredaj  časti pozemku č. pkn 874 (e.n.984) spolu za 100,- Sk 
/slovom: jednosto Sk/.“
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci

B/  Starosta prečítal žiadosť o sponzorský príspevok pre Univerzitné pastoračné centrum 
Jána Vojtaššáka Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorú doručil aj FaLPK. Jedná sa 
o projekt, kde sa študenti zúčastnia na Svetových dňoch mládeže v Austrálii. Jedným z 
účastníkov bude mladý človek z Liskovej, ktorý pre obec pracuje a pre svoju prácu získa 
skúsenosti  a zároveň sa účasťou na projekte zviditeľní aj obec Lisková.
P. Timko uviedol, že komisia žiadosť prejednala a doporučila príspevok poskytnúť za 
podmienky, že účastníkom projektu bude študent z Liskovej, ktorý sa aktívne zapája do 
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života v obci. Do diskusie sa zapojili všetci účastníci OZ. P.Timko doporučil, aby starosta 
v rámci svojej kompetencie  poskytol príspevok podľa VZN o poskytovaní dotácií, s čím 
poslanci súhlasili.  Príspevok sa poskytne z položky Reprezentačné. Táto položka sa navýši 
o výšku poskytnutého príspevku  pri najbližšej úprave rozpočtu. Poslanci s návrhom p. Timku 
súhlasili.
Hlavný kontrolór p. Piroh uviedol, že vzhľadom k tomu, že dnešné zasadnutie OZ je skôr ako 
bolo plánované,  záverečný účet  a audit za rok 2007  sa bude prejednávať na najbližšom 
zasadnutí OZ . Zároveň sa prejedná aj plnenie a čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2008 
a urobí sa úprava rozpočtu.
Starosta uviedol, že v čase plánovaného zasadnutia OZ, ktoré malo byť 13. 5. je účastníkom 
celoslovenského stretnutia ZMOS-u  v Bratislave. Z tohto dôvodu bolo zasadnutie presunuté 
na dnes. Ďalej pozvať všetkých poslancov na oslavy Dňa víťazstva, ktoré sa budú konať 
7. mája 2008. 
O 10.00 hod. sa ku pamätníku padlých pri materskej škole položí veniec a bude nasledovať 
12. ročník Behu oslobodenia.
Taktiež pozval poslancov aj na oslavy Dňa matiek, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 
11. mája o 15.00 hod. v kultúrnom dome.

C/  P. Šrobár oboznámil prítomných, že bolo vypísané výberové konanie na obsadenie 
funkcie riaditeľa našej školy. Prihlášky je možné podať do 15. mája. Doporučil, aby sa 
výberové konanie uskutočnilo v prvej dekáde júna 2008. V máji, keď vyjde nový školský 
zákon, chce zvolať aj Školskú komisiu. Na výberové konanie budeme pozývať aj zástupcu 
Krajského školského úradu v Žiline, ktorý bude mať hlas poradný. Väčšinou posielajú Mgr. 
Babicovú, ktorá robí na Spoločnom školskom úrade obcí v Likavke. P. Tomková uviedla, že 
vyhlásenie výberového konania sa zverejnilo dňa 14. apríla 2008 a to vyvesením v základnej 
škole, na úradnej tabuli obci i na webovej stránke našej obce. 14. apríla sme meilom zaslali 
žiadosť o zverejnenie vyhlásenia do časopisu Spoločník.

D/  Starosta vyzval p. TimkU, aby ako člen FaLPK  uviedol, čo ešte  na komisii prejednávali.
P. Timko uviedol, že okrem vecí, ktoré už boli na zasadnutí OZ prejednávané, bol komisii 
predložený z obecného úradu Rokovací poriadok komisií. Členovia FaLPK doporučili, aby ho 
prejednala a doplnila každá komisia a návrhy na zmenu predsedovia komisií doručia 
predsedovi FaLPK.
Komisii bola doručená z obecného úradu aj tabuľka čerpania miezd, čím uznesenie bolo 
splnené, ale na komisii ju neprerokovávali. Prerokujú ju na najbližšom zasadnutí  komisie. 
 Komisia prejednávala tiež návrh zmluvy o nájme pozemku pre OFF ROAD MOTO KLUB 
CHOČ a návrh na Prevádzkový poriadok motokrosovej trate v Liskovej. Predložený 
navrhovaný prevádzkový poriadok veľmi nedostatočne rieši jednotlivé náležitosti prevádzky 
trate. Komisia vzhľadom na nedostatok informácií o prevádzkovaní motokrosovej dráhy 
doporučila starostovi obce, aby spolu s členmi obecnej rady navštívil podobné zariadenie 
a získal podrobnejšie údaje. Napr. o tom, kto bude kontrolovať technický stav motoriek, 
zabezpečenia bezpečnosti prevádzky, spôsobilosti jazdcov, ich veku atď. Mal by to byť 
prevádzkovateľ. O získaných informáciách mal starosta informovať poslancov na najbližšom 
zasadnutí OZ.
P. Roštek uviedol, že toto by mali predložiť navrhovatelia.
P. Šrobár uviedol, že členovia  Moto Klubu majú záujem, tak nech oni predložia zmluvy aj 
prevádzkové poriadky z viacerých obcí. Prečo by si mali brať členovia rady dovolenky a obec 
by mala mať náklady.
P. Roštek uviedol, že ešte nie je nič povolená a chodia tam motorkári jazdiť . Niektorí si 
dovezú motorky na vozíkoch, ale jazdia aj na motorkách a to zo širokého okolia.
P. Timko uviedol, že je lepšie, aby išli zástupcovia obce, aby osobne videli, ako to robia inde.
P. Šrobár doporučil, aby si členovia klubu vysporiadali prístup k trati cestou, ktorú vybudovalo 
poľnohospodárske družstvo. Je to ich nosný problém. My budeme trvať na tom, aby vozili 
motorky na vozíkoch. Keď budú mať zmluvu o užívaní trate,  až potom   môžeme dať súhlas 
my – aby  bola obec krytá. 
P. Lesák uviedol, že kto chce jazdiť na motorkách tak bude jazdiť. A najlepšie bude, keď 
budú sústredení na jedno miesto a za určitých podmienok a nie po súkromných poliach 
a lese. Preto doporučil, aby sa stretli zástupcovia obce so zástupcami klubu na obecnom 
úrade a následne sa môžu  spoločne ísť pozrieť do Vavrišova alebo Žaškova, kde sú 
oficiálne trate.
 K téme opakovane diskutovali   P. Kubala, p. Lesák, p. Šrobár, p. Martonová  a p. Roštek.
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Starosta uviedol, že má veľmi veľa práce, ale ak poslanci dohodnú stretnutie na mieste, kde 
sú trate, pôjde na stretnutie spolu s poslancami. 
Poslanci sa dohodli, že starosta a členovia rady  sa stretnú so  zástupcovia Moto Klubu  na 
obecnom úrade a p.Lesák dohodne stretnutie so zástupcami obce, kde sú motokrosové 
trate.

Ď/  Starosta uviedol, že T-mobile chce umiestniť vysielač na nefunkčnom komíne v lokalite 
Základnej školy s materskou školou v Liskovej.  Predloženú nájomnú zmluvu prejednávala 
i FaLPK, ktorá doporučila starostovi preveriť, ako je to z prenájmom tenisovej haly u p. 
Štrbinu. Zmluva o prenájme končí tento rok. Starosta potvrdil, že p. Štrbina súhlasí s ďalším 
prenájmom za tých istých finančných podmienok. A pokiaľ by sa robila prístavba k telocvični, 
on navrhuje prístavbu robiť smerom na východ.
 P. Timko predložil výsledky najnovších výskumov, podľa ktorých vysokofrekvenčné 
magnetické polia, ktoré vytvárajú vysielače, veľmi negatívne vplývajú na zdravie ľudí. 
Najhoršie vplyvy sú do vzdialenosti 120-200 m. V bezprostrednej blízkosti plánovaného 
umiestnenia  zariadenia sa nachádza budova školy, v tejto lokalite sa plánuje výstavba 
bytovky i individuálna výstavba, preto neodporučil umiestnenie vysielača.
Po všeobecnej diskusii, v ktorej hovorili o cene a lehote nájmu,  dostupnosti signálu, aj 
dopadoch na zdravotný stav,  poslanci doporučili  umiestniť zariadenie vysielača v iných 
lokalitách, ktoré sú vzdialenejšie od obydlí, napr. pri vodojeme, na stráni, prípadne pri veži, 
ale sa nachádzajú v katastri obce Lisková.
Starosta dal hlasovať o neschválení umiestnenia  vysielača  na nefunkčnom komíne. 
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci

E/  P. Timko prečítal anonymnú sťažnosť na nedodržiavanie otváracích hodín v pohostinstve 
p. Miroslava Zigu a rušenie nočného kľudu. Pisateľ žiadal starostu aj poslancov o nápravu. 
Hlavný kontrolór p. Piroh doporučil sťažnosť zaregistravať,   aj keď je  anonymná a situáciu 
riešiť.
K problému  diskutoval p. Šrobár, p. Roštek,  p. Kubala.
Starosta uviedol, že situáciu prešetríme a budeme riešiť.

F/  P. Timko sa spýtal, v akom stave je záverečný účet.
P. Piroh uviedol, že obce prechádzajú na nové účtovníctvo, ktoré je veľmi náročné a školenia 
i programy neboli dostatočne pripravené.  Na budúci týždeň idú podklady pre auditora, keď 
bude doručený audit, všetky materiály budú odovzdané FaLPK.
G/  P. Timko sa informoval  ako  je to  s  výstavbou  obecnej bytovky. 
Starosta odpovedal, že bol vo viacerých dedinách a chce ísť i do Podtúrne. Spýtal sa,  aké 
byty si poslanci predstavujú, na minulom zasadnutí predložil 2 projektové návrhy, ale 
poslanci sa nevyjadrili.
P. Roštek uviedol, že obec sa pri výstavbe bytoviek  zadĺži, a preto je dôležité, aby bol  aj 
dostatok záujemcov o byty, ktorí budú aj pravidelne platiť.
P. Šrobár odpovedal, že o záujemcov o byty nebude núdza a my zase musíme platenie 
nájmu zmluvami ošetriť tak, aby sme na to nedoplatili.
P. Lesák uviedol, že v Podtúrni je vybudovaných asi 6 bytoviek a rôznych druhov. 
Najvýhodnejšie a najviac podporované je budovanie bytoviek s jednoizbovými 
a dvojizbovými bytmi. Do budúcnosti by v týchto  bytoch  mohli   bývať i dôchodcovia, ktorí 
už nevládzu v dome robiť, takže by dom predali a bývali by v byte, kde bude postarané 
o vodu, kúrenie, opravy a pod.
Starosta povedal, že si na budúci týždeň dohodol stretnutie so starostom z Podtúrne, ktorý 
má s budovaním bytoviek väčšie skúsenosti. 

H/  P. Martonová sa spýtala, kedy sa plánuje začať s výstavbou chodníka na nižnom konci. 
Starosta odpovedal, že projekt je pripravený . Je ešte potrebné získať vyjadrenie plynárov, 
vodárov a aj ostatné vyjadrenia. Tri  sĺpy  s vedením telefónnych káblov, ktoré  zasahujú do 
chodníka bude treba preložiť. Komisia spracuje zadanie na súťaž, vybaví sa stavebné 
povolenie a chodník sa môže stavať.
P. Timko uviedol, že so spoločnosťou Interégio máme podpísanú zmluvu na vypracovanie 
štúdie pre územné konanie na verejné priestranstvá – teda aj na nižný chodník. Štúdia by 
mala byť urobená  do júna 2008, bolo by dobré na ňu počkať a potom zvážiť postup.
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Starosta uviedol, že s výstavbou chodníka počkáme do uvedeného termínu, ako sa situácia 
vyvinie.

CH/  P. Martonová sa informovala, ako je to s vyplácaním príspevkov pre novonarodené deti.
Starosta odpovedal, že minulý rok sa príspevky osobne doručili domov matkám narodených 
detí  pred Vianocami.
Teraz sú už pripravené  blahoprajné pozdravy k narodeniu dieťaťa a všetky mamičky, ktorým 
sa deti narodili v tomto roku, už  boli pozvané, aby si prišli prevziať príspevok 5000,- Sk na 
obecný úrad.

I/ P. Timko sa spýtal starostu na výkup pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu. 
Starosta odpovedal, že podklady na vyvlastňovacie konanie zaniesol i s Ing. Benčom na 
Krajský stavebný úrad do Žiliny. Poverená p. doktora už na tom pracuje, podľa jej názoru 
vyvlastňovacie konanie bude trvať minimálne 3-4 mesiace. Obec ešte musí vydať územné 
rozhodnutie, ktoré doloží k podkladom na vyvlastňovacie konanie.
P. Šrobár sa pýtal, ako je to s budovaním sietí pre IBV.   Starosta odpovedal, že cesta, ktorú 
spracováva Ing. Balčo je už vo finalizácii. A keď je vytýčená cesta, od toho sa odvíjajú siete.

J/ P. Lesák uviedol, že Nápad roka, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva, 
je už zverejnený a spropagovaný.  Je potrebné schváliť komisiu, ktorá bude nápady hodnotiť.
Za Komisiu pre mládež boli navrhnutí 2 členovia a to Mgr. Bartekova Ivana a p. Slavomír 
Lukač. Za obecné zastupiteľstvo poslanci navrhli p.Lesáka, p. Rošteka a p. Šrobára.
Starosta dal hlasovať o schválení navrhnutých členoch.
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci
Ďalej p. Lesák uviedol, že sa spoločne s Mgr. Jaroslavom Timkom zúčastnili na školení 
v Žiline, ktorý robil Vyšší územný celok . Išlo o školenie „Participácia mladých na živote 
obce“, účasť na školení však bola veľmi slabá.  Jedná sa o nový projekt, ktorý má povzbudiť 
a podmieniť mladých ľudí o verejný záujem. Uviedol, že je to niečo také, čo v našej obci už 
prebieha niekoľko rokov. V rámci projektu „Civilizácia lásky“ bol v našej obci schválený 
Program podpory a ochrany detí a mládeže. Na projekty sú každoročne vyčlenené 
v rozpočte obce určité finančné prostriedky, ktoré slúžia na prácu s deťmi a mládežou. 
Školenie bolo vedené pracovníkmi Juventy, ktorá spadá pod Ministerstvo školstva SR. 
Prezentovali, že v SR len 12 % mladých je organizovaných v nejakých mládežníckych 
organizáciách. P. Lesák ďalej uviedol, že vystúpil na školení a prezentoval svoje skúsenosti 
z našej obce. Pracovníci Juventy hovorili, že oslovia niektorých účastníkov školenia, 
s ktorými budú užšie spolupracovať. Takže očakáva, že ho oslovia a budú aj ďalšie spoločné 
stretnutia, čo umožní získať kontakty, informácie ako písať projekty a aj zdroje, kde je možné 
získať  finančné prostriedky. 

Ďalej p. Lesák uviedol, že na zasadnutí Komisie pre mládež prejednávali podané projekty na 
rok 2008 v rámci Programu ochrany a podpory detí a mládeže, ktoré ešte neboli schválené. 
Jedná sa o 7 projektov. Z nich 4 komisia doporučila schváliť a 3 projekty doplniť. Po doplnení 
je v právomoci starostu, aby ich schválil.
Komisia doporučila, aby pracovníci obecného úradu v budúcnosti neprevzali prihlášky, ktoré 
sú neúplné alebo napísané na starých tlačivách. 
Starosta dal hlasovať o schválení príspevku na štyri projekty: Stretnutie troch generácií , 
Poznaj svoj región,  Plávaním proti skolióze detí,  Múzeum SNP BB
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci

K/ P. Lesák sa pýtal, ako je to s využívaním kurtov na Športklube našimi občanmi?
Hlavný kontrolór p.Piroh uviedol, že jeden kurt je využívaný, ďalšie dva je potrebné upraviť 
a môžu ho občania využívať. Antuka je k dispozícii, treba zorganizovať brigádu a môže sa na 
kurtoch hrať, ale treba viacerých dobrovoľníkov.
P. Lesák sa ponúkol, že zorganizuje brigádnikov, aj p. Madliak mu ponúkol pomoc, dohodnú 
a spoja sa s p. Pirohom, kedy sa brigáda uskutoční. 

L/ P. Roštek doporučil zakúpiť ku kostolu 4 lavičky. 
Poslanci zakúpenie neodporučili, pretože toto je v kompetencii  p. farára.
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M/  P. Kubala informoval prítomných, že sa zúčastnil na stretnutí ohľadom výkupu pozemkov 
pod diaľnicu, ktoré organizovala firma Fischer v kultúrnom dome. Zo strany občanov bol 
veľmi malý záujem, zúčastnilo sa len 6 občanov. Zástupcovia firmy Fischer predložili 
zoznamy známych i neznámych vlastníkov, kúpne a nájomné zmluvy na pozemky, ktoré 
budú užívať počas výstavby. Kto nebude ochotný odpredať,  odpredaj sa uskutoční v rámci 
vyvlastňovacieho konania.
P. Kubala  taktiež uviedol, že 1. mája bursovníci postavili „mája“ pred materskou školou, pred 
kostolom a každej bursovníčke.

N/ P. Lešková sa informovala, či majiteľ firmy CIPI súhlasil s cenou za pozemky a ako je to 
s ich predajom. Starosta odpovedal, že P. Šrobár s cenou súhlasil a sú podniknuté kroky na 
odpredaj.

P. Timko na záver uviedol, že bol schválený rokovací poriadok obecného zastupiteľstva, 
podľa ktorého v budúcnosti  bude prebiehať zasadnutie OZ, preto je potrebné, aby si ho 
všetci dôkladne naštudovali.

Viac príspevkov do diskusie už nebolo. 

Bod č. 7 – Ukončenie
Starosta poďakoval prítomným za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie ukončil.  

V Liskovej, 5.mája 2008

Ján  L a u k o
starosta obce
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