Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej,
ktoré sa uskutočnilo dňa 23. septembra 2008 o 16.30 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,
Ing. Jozef Murina, Jozef Roštek, PaedDr. Mojmír Šrobár, RNDr. Jaroslav Timko
Hlavný kontrolór - Ing. Ferdinand Piroh
Zapisovateľka - Jana Tomková
Účtovníčka OÚ – Jarmila Barteková
Hostia: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Motoklub Choč Lisková
6. Oblasť školstva
7. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lisková č. 1/2008
o určení výšky príspevku na úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je Obec Lisková
8. Rozpočet Obce Lisková
- Plnenie a čerpanie rozpočtu za I. polrok 2008
- Úprava rozpočtu na rok 2008
9. Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva obce Lisková
10. Investičná výstavba
11. Rôzne, diskusia
12. Ukončenie
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta Ján Lauko privítal prítomných poslancov aj hostí Mgr. Petra Kulicha – riaditeľa ZŠ
s MŠ a p. Pavla Karníka – predsedu Motoklubu Choč Lisková. Následne otvoril zasadnutie
OZ. Dal hlasovať o schválení programu zasadnutia.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta ako zapisovateľa určil Janu Tomkovú, za overovateľov zápisnice Jaroslava Timku
a Stanislava Demku.
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol do návrhovej komisie Pavla Kubalu a Jozefa Murinu a dal o tomto návrhu
hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
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Bod č. 4 – Kontrola uznesení
Uznesenia zo dňa 24. 6., 2. 7. a 13.8.2008 skontroloval a ich plnenie vyhodnotil hlavný
kontrolór, ktorý skonštatoval, že väčšina uznesení bolo splnených, alebo sú priebežne
plnené.
K uzneseniu 159 – vymáhanie nedoplatkov dane - uviedol, že starosta jednal s JUDr.
Hrončekom a predložil mu všetky potrebné doklady. JUDr. Hronček vyhotovil právne
podklady pre riešenie nedoplatkov daní u 2 neplatičov za rok 2007 exekúciou. Ak súd
rozhodne, dane bude vymáhať exekútor. Ostatné dane za rok 2007 boli už uhradené.
Za rok 2008 daňovníci mohli ešte zaplatiť poslednú splátku do 31.8.2008. Zatiaľ daň
neuhradili 4 daňoví poplatníci. Zasielali sa výzvy a pri ďalšom vymáhaní sa bude postupovať
podľa zákona.
K uzneseniu 162 – výberové konanie na projekt bytovky starosta uviedol, že uvedený termín
bol nereálny. Starosta sa skontaktoval s Ing. Supukom, ktorý bol i v Liskovej na mieste
budúcej stavby. Starostu oboznámil o všetkých podkladoch, ktoré treba k príprave zadania
na výberové konanie. Pripravuje sa zadanie na projekt malometrážnych bytov, ktoré sú
štátom podporované. Keď bude všetko pripravené, výberové konanie okamžite vyhlásime.
K uzneseniu 165, ktoré ukladalo Stavebnej komisii prebrať fakturáciu chodníka Vyšný koniec
so stavebným dozorom Ing. Lukačom, ktorý je zároveň členom Stavebnej komisie.
P. Lešková – predsedníčka komisie uviedla, že Ing. Lukač priniesol stavebné denníky, ktoré
pri faktúre neboli priložené. Faktúra bola vystavená na sumu aká bola uvedená aj
v objednávke. V stavebných denníkoch boli vyznačené práce, ktoré boli urobené naviac
oproti pôvodnému zadaniu. Niektoré materiály, ktoré boli v zadaní, neboli dodržané – boli
urobené iným spôsobom. Firma Riline dodala ešte jednu faktúru za práce naviac. Vzhľadom
na to, že neboli dodržané podmienky zmluvy, komisia nedoporučuje faktúru za práce naviac
uhradiť. Komisia však doporučuje, aby ku nasledujúcim akciám bol priložený ku faktúre
stavebný denník a výkaz skutočne vykonaných prác s rozpísanými cenami.
Hlavný kontrolór sa informoval, ako zdôvodnil Ing. Lukač, že na originál prvú faktúru napísal,
že súhlasí s prevedenými prácami a s úhradou horeuvedenej sumy.
P. Lešková uviedla, že Ing. Lukač to dôvodil tým, že práce, ktoré neboli vykonané, boli
kompenzované prácami naviac.
Starosta uviedol, že p. Richtárik, majiteľ firmy, ktorá budovala chodník, chcel prísť na
zastupiteľstvo a starosta pozval aj stavebného dozora Ing. Lukača. Ing. Lukač je dnes
odcestovaný, preto starosta navrhuje, aby boli obaja pozvaní na budúce zasadnutie
obecnej rady. Starosta ďalej uviedol, že zábezpeka ešte nebola vrátená a ani druhá faktúra
nebola zaplatená.
P. Timko navrhol, aby p. Richtárik vydokladoval prevedené práce a aby prišiel na rokovanie
obecného zastupiteľstva.
Hlavný kontrolór doporučil, aby sa najskôr práce s p. Richtárikom prejednali v obecnej rade
a následne aj v obecnom zastupiteľstve.
Hlavný kontrolór uviedol, že uznesením č. 170 bola schválená celoobecná kultúrnospoločenská akcia „Lisková sa zabáva“. Vyzval hlavného usporiadateľa p. Rošteka, aby
akciu zhodnotil. P. Roštek uviedol, že akcia sa uskutočnila v sobotu 2.8. 2008. Zúčastnilo sa
jej asi 300 účastníkov, ktorí je ohodnotili ako úspešnú. Náklady obce na akciu boli presne
16 400,-Sk. P. Roštek poďakoval sponzorom a tiež všetkým, ktorí sa zúčastnili pri príprave aj
pri zabezpečení celej akcie.
K uzneseniu č. 173, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti
o nenávratný finančný prostriedok z EÚ na projekt „Nadstavba ZŠ s prístavbou, zateplením
a výmenou okien a zateplenie MŠ s výmenou okien v Liskovej“ starosta uviedol, že projekt
bol predložený, boli splnené všetky náležitosti a dostali sme akceptačný list. Do 100 dní sa
dozvieme, či náš projekt v hodnote 25 miliónov Sk schvália a či financie získame.
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Bod č. 5 - Motoklub Choč Lisková
Starosta uviedol, že záležitosť ohľadom motokrosovej trate sa rieši už dlho. Na zasadnutie
obecnej rady bol pozvaný p. Karník, predseda Motoklubu Choč Lisková. Predložil návrh
nájomnej zmluvy na pozemky, ktorých vlastníkom je obec a kde je umiestnená motokrosová
dráha. Neoddeliteľnou súčasťou nájomnej zmluvy je „Prevádzkový poriadok motokrosovej
dráhy v Liskovej“. Členovia obecnej rady tieto materiály pripomienkovali a už upravené
materiály boli doručené poslancom. Starosta uviedol, že do nájomnej zmluvy je potrebné
doplniť bod, že v prípade hrubého porušenia nájomnej zmluvy môže obec zmluvu ukončiť
okamžite.
Hlavný kontrolór poukázal na to, že v prevádzkovom poriadku nie je v bode 4 jasný zákaz
jazdenia krosovými motocyklami po verejných komunikáciách.
Ing. Murina uviedol, že poslanci už predtým na zastupiteľstve i na Finančnej a legislatívnoprávnej komisii /ďalej FLPK/ komisii prerokovávali uvedené dokumenty. Niektoré
pripomienky poslancov a členov komisie chce znova uviesť. V prevádzkovom poriadku je
povolené jazdiť 6 dní v týždni a to aj v nedeľu. Cesta ku dráhe, ktorá je spevnená,
nezablatená, je tam dobrý vzduch, nechodia tam autá, najviac využívajú obyvatelia obce
a hlavne z vyšného konca v nedeľu na prechádzky. Preto by doporučoval, aby sa v nedeľu
nejazdilo, iba v prípade, že bude oficiálne športové podujatie.
Ďalej uviedol, že p. Martonová na jednom z predchádzajúcich zasadnutí zastupiteľstva tiež
mala pripomienku, aby sa jazdenie v čase ruje /marec-september/ obmedzilo.
Bod 3 prevádzkového poriadku – dobrý technický stav vozidiel, kto bude kontrolovať a ako
sa to zabezpečí? Tiež žiadal, aby bolo jasne uvedené, že krosové motocykle sa musia
doviesť ku trati na prívesných vozíkoch, alebo dotlačiť.
Porušenie prevádzkového poriadku treba špecifikovať bližšie, aby sa pri každoročnom
prehodnocovaní dalo o niečo oprieť.
Bod 6 uvádza, že základná organizácia motoklubu nezodpovedá za škody, ktoré si jazdci
spôsobili. Ale kto bude zodpovedať za škody, ktoré budú spôsobené iným – vlastník
pozemku – obec? Treba uviesť do zmluvy, že počas nájmu obec ako vlastník nezodpovedá
za škody na tomto pozemku.
Ďalej p. Murina uviedol, že nájom 1000 Sk za 115 000 m2 pozemku je veľmi nízky, spýtal sa
ako prišli k tejto sume. Poľnohospodárske družstvo musí platiť za nájom podľa zákona oveľa
viac, podrobne rozviedol spôsob výpočtu platby a pod túto hodnotu by ani obec nemala ísť.
Hlavný kontrolór sa spýtal, ako budeme riešiť, keď uniknú do vody oleje a vznikne škoda?
P. Karník na horeuvedené otázky odpovedal, že tie motocykle, ktoré majú evidenčné číslo,
môžu jazdiť aj po verejných komunikáciách, tie čo nemajú evidenčné číslo, tie sa musia
doviesť alebo dotlačiť. Pri jazdení si každý jazdec zodpovedá za škodu, ktorá mu vznikla.
K prevádzkovým hodinám v nedeľu uviedol, že jazdia aj študenti, ktorí študujú mimo obce,
preto je pre nich vhodné, aby mohli jazdiť i v nedeľu.
P. Tomková navrhla, aby v nájomnej zmluve bolo uvedené, že vlastník pozemku
nezodpovedá za škody, ktoré spôsobil nájomca - za tieto vždy zodpovedá nájomca .
P. Lesák navrhol , aby bol ročný nájom 1,- Sk z dôvodu, že motoklub je tiež obecná
nezisková organizácia, ktorá má okolo 50 členov. Teraz začínajú, majú veľké náklady, takže
by sa im nájom mohol dať teraz v hodnote 1 Sk. Ostatné organizácie dostávajú na svoju
činnosť dotácie a motoklubu by sa pomohlo týmto spôsobom. Po roku sa nájom môže
prehodnotiť.
Hlavný kontrolór uviedol, že aj 1000,-Sk je symbolická suma. Zmluvy, kde je uvedená 1 Sk,
vzbudzujú pozornosť pracovníkov Národného kontrolného úradu v Žiline pri kontrole
obecného majetku. Poľnohospodársky zákon pre tento prípad neplatí.
P. Šrobár navrhol dať nájom vo výške 10 000 Sk a môže sa im dať dotácia na činnosť klubu.
V diskusii vystúpil opakovane hlavný kontrolór, p. Karník, starosta, p. Murina, p. Šrobár, p.
Lesák.
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P. Timko mal nasledovné pripomienky k nájomnej zmluve: prenajímateľ bude obec a nie
obecný úrad, ďalej navrhol v 3. bode ponechať len, že nájom sa uzaviera na dobu neurčitú.
Vo 4. bode uviesť :“prenajímateľ si vyhradzuje právo každoročne v termíne od 1. 10. – 30.
10. bežného roka prehodnotiť v súčinnosti s nájomcom podmienky tejto zmluvy a stanoviť
nájomné na nasledujúci rok. Ročné nájomné je splatné vždy do 31. januára nasledujúceho
roka.“ Pretože koncom roka sa schvaľuje rozpočet, bolo by dobré, aby do rozpočtu už bola
zahrnutá schválená suma. Ďalej navrhol celkom vypustiť text, ktorý je v bode 6 – „nájom sa
končí uplynutím doby nájmu“ a dať tam nasledovný text:“ v prípade porušenia
prevádzkového poriadku motokrosovej trate v Liskovej môže prenajímateľ ukončiť zmluvu
výpoveďou vo výpovednej lehote 3 mesiacov“. Ďalej sa pýtal, kde budú parkovať autá,
doporučil, aby členovia motoklubu vysekali kroviny okolo prístupovej cesty, ktoré zabraňujú
výhľadu a tiež zabezpečiť, aby sa územie neznečisťovalo odpadom a pneumatiky sú tiež
odpad, vyznačiť trať je možné i iným spôsobom. P. Karlík odpovedal, že sa vedia dohodnúť
s družstvom, že budú parkovať na ceste a budú ju udržiavať, už ju aj vyčistili. Kríky vysekajú
počas vegetačného pokoja. Trať vyznačujú pneumatikami, pretože je to pre jazdcov jeden
z najbezpečnejších spôsobov, nemôže tam byť pevná prekážka.
Starosta uviedol, že namiesto pneumatík sa môžu použiť balíky slamy a kroviny sa môžu
vyrezať aj teraz.
P. Martonová sa spýtala, či sa obmedzenie jazdenia v čase ruje zapracuje do zmluvy? P.
Karník uviedol, že zvieratá sa neboja, keď sa jazdí, čo mu potvrdili i pracovníci štátnej
ochrany prírody.
Starosta doporučil zapracovať do zmluvy pripomienky p. Timku.
P. Murina sa spýtal, či ostáva v prevádzkovom poriadku jazdenie v nedeľu.
P. Šrobár uviedol, že v pôvodnom návrhu mali jazdenie v nedeľu i doobedu i poobede.
Nakoniec sa dohodli, že sa bude jazdiť len poobede.
P. Murina uviedol, že ak majú v nedeľu jazdiť, tak radšej nech jazdia doobedu, lebo ľudia idú
do kostola a na prechádzky poobede. P. Karník uviedol, že aj jazdci chodia do kostola a keď
bude vybudovaná diaľnica, tak tam aj tak na prechádzky nik chodiť nebude a ľudia sa môžu
ísť prejsť aj po iných častiach obce. Trať sa vybudovala preto, aby jazdci jazdili len tam a nie
po celej obci, ak sa zakáže jazdenie na trati, budú jazdiť inde.
P. Tomková namietla, že ešte niekoľko rokov tam diaľnica nebude. Požiadala, aby sa vyšlo
v ústrety rodinám. Matky nemajú kedy chodiť na prechádzky, v nedeľu doobedu varia a len
poobede celá rodina ide na prechádzku a ľudia chodili najviac po uvedenej ceste, lebo bola
čistá, tichá a pod horou. Uviedla, že veľa občanov má tento názor. Jazdí pár jazdcov, na
prechádzky v nedeľu chodí mnoho ľudí, ktorým by sa malo vyjsť v ústrety.
P. Lesák doporučil, aby sa ponechalo jazdenie v nedeľu poobede, uvidíme ako sa to prejaví.
Každoročne sa bude nájomná zmluva prehodnocovať, takže sa to môže upraviť potom.
Starosta dal hlasovať o 3 návrhoch o jazdení v nedeľu :
Prítomní : Všetci
1. návrh : Nejazdiť v nedeľu:
Za : P. Jozef Murina
Proti : 0
Zdržal sa: p. Jaroslav Timko, p. Miloš Lesák, p. Pavol Kubala, p. Oľga Lešková,
p. Vilma Martonová, p. Mojmír Šrobár, p. Stanislav Demko
2. návrh : Jazdiť v nedeľu doobedu:
Za: p. Mojmír Šrobár, p. Stanislav Demko
Proti : 0
Zdržal sa: p. Jaroslav Timko, p. Miloš Lesák, p. Pavol Kubala, p. Oľga Lešková,
p. Vilma Martonová, p. Jozef Murina
3. návrh : Jazdiť v nedeľu poobede
Za: p. Jaroslav Timko, p. Miloš Lesák, p. Pavol Kubala, p. Oľga Lešková, p.
Vilma Martonová
Proti: p. Jozef Murina, p. Mojmír Šrobár
Zdržal: p. Jozef Roštek, p. Stanislav Demko
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Prijaté bolo uznesenie, že jazdiť sa bude v nedeľu poobede, ako je uvedené aj v
návrhu prevádzkového poriadku.
Ďalej prebiehala rozsiahla diskusia o nájme, v ktorej diskutovali najmä p. Kubala, p. Timko, p.
Murina, hlavný kontrolór, p. Šrobár, p. Roštek.
P. Kubala zhrnul už povedané názory : Bod o nájme ostáva ako bolo uvedené v návrhu
zmluvy a na októbrovom zasadnutí OZ sa schváli nájom na rok 2009.
Starosta dal hlasovať o tomto návrhu.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Starosta dal hlasovať o schválení zmluvy o nájme, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je
Prevádzkový poriadok motokrosovej trate v Liskovej so zapracovanými pripomienkami, ktorá
bude platiť od 1. októbra 2008.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: Stanislav Demko, Pavol Kubala, Miloš Lesák, Oľga Lešková, Vilma Martonová,
Jozef Murina, Mojmír Šrobár, Jaroslav Timko
Proti: 0
Zdržal sa : Jozef Roštek
Bod č. 6 - Oblasť školstva
Starosta dal slovo novému riaditeľovi našej školy p. Mgr. Kulichovi.
P. Kulich poďakoval za pozvanie. Uviedol, že z jeho strany má veľmi veľa dôležitých bodov,
ktoré je potrebné riešiť i v spolupráci s poslancami. Najskôr by chcel oboznámiť so školskou
reformou, ktorá začala prebiehať od tohto školského roka. Reforma prebieha v 1. a 5.
ročníku a bude ukončená do 5 rokov. Reforma spočíva v tých zmenách, že štát dal určitú
možnosť v rámci týždňa, že škola si môže v prvom ročníku z 22 hodín dopasovať 5 hodín
a v piatom ročníku 6 hodín. Po rokovaní s pracovníkmi a pedagogickou radou určili určitý
variant, ktorý bol predložený aj školskej rade. Bola posilnená slovenčina, matematika,
informatika, výtvarná výchova, telesná výchova. V prvom ročníku bola doplnená na základe
doporučenia školskej rady a súhlasu rodičov o ½ hodiny náboženská výchova, ktorá je teraz
1 hodinu týždenne i v prvej i v piatej triede, taktiež i etická výchova. Je možnosť tento
vzdelávací program meniť aj počas roka. Ako nový riaditeľ ponechal určité veci tak, ako bolo
zabehnuté, pokiaľ bude vidieť, že sú potrebné zmeny, tak k nim pristúpi. Tento stav je teraz
na naše podmienky najlepší.
Pri príprave vzdelávacieho programu bolo potrebné posudzovať možnosti školy, záujmy
žiakov, úväzky učiteľov a pod.
P. Timko sa informoval, či môžu mať prváci aj 2 hodiny náboženstva? K tejto téme diskutovali
p. P. Kulich i p. Šrobár a potvrdili, že teoreticky áno, ale treba pozerať aj na možnosti školy.
P. Kulich uviedol, že z materskej školy bola uvoľnená učiteľka na náboženstvo, takže je
nabúraný celý systém v škôlke, čo bude tiež treba riešiť.
P. Lesák sa spýtal, aké je dlhodobé zameranie našej školy?
P. Kulich uviedol, že naša škola je menšia, v súčasnej dobe ju doporučuje ponechať bez
špeciálneho zamerania, aby sme neuprednostnili pár nadaných detí na úkor väčšiny.
V budúcnosti uvidíme, či si určíme aj nejaké zameranie. Uviedol i údaje o personálnom
zabezpečení v základnej škole. Zamestnal nové učiteľky na slovenský jazyk a anglický jazyk.
Obidve mali veľmi dobré referencie, vyučujú modernými metódami, bol na ich vyučovacích
hodinách, zatiaľ je spokojný. Uviedol informácie aj o ďalších učiteľoch, ktorí na škole
vyučovali.
Teraz majú možnosť deti navštevovať rôzne krúžky a súkromná umelecká škola vytvorila
možnosť navštevovať výtvarný a tanečný odbor priamo v našej škole. Bude využitá
i telocvičňa, kde bude prebiehať muzikálový a športový krúžok.
Mgr. Kulich uviedol, že keď hovoríme o škole, hovoríme aj o škôlke, ktorá je súčasťou školy.
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Predložil určité veci, ktoré je potrebné riešiť. Ešte má nejasnosti v oblasti delimitácie z roku
2002. Od obce by potrebovali nejakú metodiku prideľovania inventárnych čísel, môžu si
vytvoriť svoju, ale bolo by dobré , aby bola rovnaká v škole aj v obci.
Veľký problém má i s telocvičňou. Telocvičňu využívajú v poobedňajších a večerných
hodinách rôzne skupiny z obce, obec prispieva na prevádzku telocvične za tieto skupiny
ročne sumou 50 tis. Sk. Telocvičňa je veľmi zničená. To však neurobia deti, ani ženy, ani
volejbalisti, ale niektoré skupiny, ktoré hrajú futbal. Plánuje so všetkými skupinami urobiť
spoločné stretnutie a určiť pravidlá. Teraz je však veľmi potrebné opraviť palubovku, ktorá je
veľmi zničená, lak je zošúchaný a kde je už len drevo, to začína plesnieť. Telocvičňu chodí
otvárať školník, ktorý to nemá v náplni práce, ani to nemal platené a dokonca členovia
niektorých skupín sa správali vulgárne, pokiaľ ich na niečo upozornil.
Ďalej p. Kulich uviedol, že začal v spolupráci s Úradom práce v Ružomberku pracovať na
vytvorení funkcie správcu telocvične, kumulovanú s funkciou upratovačky. Bolo by to miesto,
pre dlhodobo nezamestnanú osobu na dva roky a mzda by bola refundovaná určitou sumou
z úradu práce. Zamestnanec by pracoval najmä v poobedňajších a večerných hodinách
a v sobotu a v nedeľu. Táto služba je najmä pre obec, takže logicky by mal byť platený
z obecného rozpočtu a nie z rozpočtu školy. Uviedol, že je za podporu športu, ale musí byť
dodržaný poriadok a vyriešené aj ekonomické hľadisko.
Hlavný kontrolór vysvetlil, ako sa schválil príspevok za využívanie telocvične pre skupiny,
ktoré sú organizované pod hlavičkou obecných organizácií. Ale telocvičňu využívajú aj iné
skupiny, ktoré majú za jej využívanie škole platiť. Treba kontrolovať aj obuv, ktorú športovci
používajú, aby sa palubovka šetrila.
P. Šrobár doporučil vytvoriť tabuľku, kde bude uvedené, kedy sú športovci za obecný úrad
a kedy ostatní, ktorí si budú platiť samostatne 200-250 Sk za hodinu. A z týchto peňazí platiť
aj správcu telocvične a aj ostatné náklady. Škola nemôže ísť do straty. Čo sa týka rozpočtu,
riaditeľ si môže v presúvať financie v rámci tovarov a služieb. Podľa čerpania za 1. polrok je
ešte určitá rezerva.
P. Kulich uviedol, že k dnešnému dňu je rezerva na tovary a služby asi 300 tis. Sk. Ale sú
i iné veci ako telocvičňa, ktoré je potrebné riešiť – treba doplniť počítače, zakúpiť skrine,
ktoré sa rozpadávajú, potreby na krúžky. Niečo by mohla dať na telocvičňu škola, ale niečo
by mala poskytnúť i obec.
Bola rozsiahla diskusia ohľadom tvorby rozpočtu a čerpania finančných prostriedkov v ZŠ,
MŠ, ŠJ a školskom klube. Na diskusii sa zúčastnili p. Šrobár, hlavný kontrolór, p. Barteková.
P. Murinu doporučil, aby sa spoločne stretli riaditeľ školy, hlavný kontrolór a účtovníčky za
obec aj za školu a dohodli sa na spoločných pravidlách, aby rovnako postupovala obec aj
škola.
P. Kulich požiadal, aby bol ohľadom všetkých vecí oslovovaný on ako riaditeľ školy, ktorý je
za činnosť v oblasti školstva zodpovedný. Uviedol, že je potrebné spoločne diskutovať, aby
sme odstránili nedostatky a spoločnými silami dosiahli čo najlepšie výsledky.
P. Kulich ďalej hovoril o činnosti materskej školy. V súčasnosti je v nej 60 detí, požiadali sme
o výnimku v počte žiakov, v strednej triede o 1 dieťa a 3 deti u predškolákov. Ale napriek
tomu ešte nebolo možné prijať 6 detí. Je to aj o priestore, ale aj o jednej sile na plný úväzok,
ktorá v škôlke chýba.
P. Murina uviedol, že treba zvažovať, že sme využili všetky možnosti t.j. či je využitá celá
kapacita školky, či sme požiadali o maximálne výnimky, či sú splnené hygienické podmienky,
tiež treba zistiť počty narodených detí a ak aj do budúcnosti bude potrebná ďalšia učiteľka,
tak by sme ju mali prijať.
P. Šrobár uviedol, že požiadal o počty vydaných jedál v materskej škole v minulom školskom
roku – čo najlepšie odrazí skutočnosť, ako je využitá škôlka. Desiatu musí mať každé dieťa
a z počtu vydaných desiat pri prepočte vyšlo, že priemerne je prítomných denne doobedu
44 detí a poobede 32 detí . Treba zvažovať reálne čísla. Takže je potrebné zistiť, kedy je
potrebná pracovná sila a posilniť ju vtedy, keď je to najpotrebnejšie, čo je vec p. riaditeľa.
A pri prijímaní detí treba zvažovať , v akom poradí sa budú prijímať deti. V prvom rade
musíme prijať deti rodičov s trvalým pobytom v Liskovej, potom deti zamestnaných rodičov
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a až potom deti, ktorých matky sú na materskej dovolenke. Je nemysliteľné, aby prišla žena
o robotu, pretože nemá kde dať dieťa.
P. Kubala uviedol, že treba prijať všetky deti, budova je veľká, treba hľadať možnosti, aby
nám deti neodchádzali z Liskovej.
P. Kulich požiadal, aby traja poslanci strávili každý jeden deň spolu s ním v škole i škôlke,
aby videli ako tam prebieha bežný školský deň – potom budú mať lepší prehľad a budú môcť
lepšie rozhodovať. Z hľadiska výchovy je pre neho najdôležitejší výchovno-vzdelávací
proces a z tohto hľadiska je potrebné zamestnať ďalšiu učiteľku do materskej školy.
Návrh p. Kulich poslanci neodporučili.
P. Lesák požiadal, aby prijal tých 6 detí, ktoré boli už odmietnuté.
Diskutovali i p. Roštek, hlavný kontrolór, p. Lešková, p. Martonová, znova p. Šrobár.
P. Kulich predložil 3 ponuky na renováciu palubovky v telocvični. Komisia pre verejné
obstarávanie vybrala z predložených ponúk ponuku firmy eMTe Milan Ťapaj, Zárevúcka 26,
Ružomberok na brúsenie a lakovanie parkiet v telocvični pri Základnej škole s materskou
školou Lisková. /Celkové náklady na práce v zmysle ponuky 10/2008 sú 122 500,-Sk s DPH/.
“ a doporučila obecnému zastupiteľstvu, aby ju schválila.
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu:
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: Stanislav Demko, Pavol Kubala, Miloš Lesák, Oľga Lešková, Vilma Martonová,
Jozef Murina, Mojmír Šrobár, Jozef Roštek
Proti: 0
Zdržal sa : Jaroslav Timko
Starosta skonštatoval, že návrh komisie pre verejné obstarávanie bol prijatý.
P. Kulich uviedol, že prišli za ním hokejbalisti, že idú navárať železá na hokejové ihrisko. On
ako riaditeľ, ktorý je zodpovedný za bezpečnosť v škole, nebol zo strany obce o ničom
informovaný. Z hľadiska bezpečnosti požiadal, aby tieto práce uskutočnil odborník, ktorý má
na to skúšky.
P. Kulich uviedol, že je ešte veľa vecí, ktoré treba riešiť, ale musí sa ísť na všetko postupne.
Je však potrebné, aby všetci zúčastnení spolu diskutovali.
Starosta dal hlasovať, o tom, že poslanci zobrali na vedomie správu riaditeľa školy Mgr.
Kulicha o stave v oblasti školstva v obci Lisková.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod č. 7 - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lisková č. 1/2008
o určení výšky príspevku na úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je Obec Lisková /príloha /
Starosta uviedol, že VZN bolo doručené každému poslancovi i s pripomienkou FLPK.
Predseda FLPK p. Murina uviedol, že na komisii prepočítavali režijné náklady na výrobu
jedla pre dospelého stravníka, ktoré boli navrhnuté vo výške 38,–Sk. Na nákup potravín je
určená suma 30,- Sk. Celkom by stravný lístok stál 68,- Sk. Dôchodcovia platia teraz spolu
50 Sk, 18 Sk je veľký nárast. Členovia zisťovali, ako je to v ostatných jedálňach a zistili, že v
rôznych jedálňach sú ceny i výpočty rôzne.
P. Šrobár uviedol, že náklady na údržbu a investície sa nemôžu do stravného lístka
započítavať. Po prepočte vyšli režijné náklady 30 Sk. FLPK doporučila, aby cena stravného
lístka bola 60,-Sk.
V diskusii vystúpili všetci poslanci i hlavný kontrolór.
Starosta dal hlasovať o pripomienke FLPK, aby režijné náklady pre dospelých stravníkov
boli 30,-Sk.
Hlasovanie:

7

Prítomní: všetci
Za: všetci
Starosta dal ďalej hlasovať o predloženom VZN aj so zapracovaním pripomienky.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
P. Kulich uviedol, že pre výpočet lístkov spracovali viac materiálov, ale je potrebné, aby sa
v budúcnosti zo strany obce vypracovala presná metodika výpočtu cien stravného.
P. Šrobár sa spýtal, ako to ide byť s príspevkami pre dôchodcov?
Hlavný kontrolór uviedol, že v meste Ružomberok dávajú príspevok dôchodcom podľa § 16
zákona č. 195/1998 o sociálnej pomoci – ako príspevok dôchodcom na jedno teplé jedlo
v stravovacom zariadení.
P. Lesák sa spýtal, či by išiel príspevok všetkým dôchodcom a kto bude vyberať, kto dostane
príspevok. Vo všeobecnej rozprave poslanci doporučili poskytovať príspevok všetkým
dôchodcom.
Starosta dal hlasovať o príspevku pre dôchodcov vo výške 10 Sk na jedno teplé jedlo denne.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
P. Kulich poďakoval prítomným za čas, ktorý venovali problematike školstva, rozlúčil sa
a odišiel.
Bod č. 8. Rozpočet Obce Lisková
- Plnenie a čerpanie rozpočtu za I. polrok 2008
- Úprava rozpočtu na rok 2008
P. Murina predseda FLPK uviedol, že na komisii spolu s p. Bartekovej prebrali obidva
materiály. K úprave rozpočtu mali pripomienky, ktoré p. Barteková doplnila. Už doplnený
návrh na úpravu rozpočtu bol doručený každému poslancovi. Teraz treba ešte upraviť
o čiastku pre dôchodcov.
V položke 10 – príspevok na stravu dôchodcov v príjmovej časti by bolo + 10 000Sk a vo
výdajovej by sa znížili výdaje na položku Bytovka - projekty na 1 278 000,- Sk.
Bude potrebné tiež zaktualizovať rozpočet na školstvo. Na základe výsledkov rokovania
zástupcov školy a obce sa môžu urobiť ďalšie úpravy rozpočtu novým rozpočtovým
opatrením.
P. Murina sa spýtal, či ešte má niekto nejaké pripomienky alebo otázky? P. Lesák navrhol
upraviť výdavky na nákup pletiva na hokejbalové ihrisko. P. Barteková uviedla, že je už
rozpočtované na ihriská 60 tis. Sk. Hlavný kontrolór uviedol, že keďže je rozpočtované, už sa
môže čerpať a rozpočet sa môže upraviť aj priebežne.
Starosta dal hlasovať o uznesení, že Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Plnenie
a čerpanie rozpočtu za I. polrok 2008
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Starosta dal hlasovať o schválení úpravy rozpočtu na rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 1
podľa predloženého návrhu s horeuvedenou úpravou.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod č. 9.

Rokovací poriadok komisií Obecného zastupiteľstva obce Lisková
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Starosta uviedol, že všetci poslanci i členovia komisií prevzali tento poriadok, aby ho
prerokovali. Vyzval predsedu FLPK p. Murinu, aby uviedol, čo doporučuje ich komisia.
P. Murina uviedol, že komisia rokovací poriadok prejednala a odporučila ho schváliť. Taktiež
ostatné komisie dali vyjadrenie, že nemajú pripomienky.
P. Šrobár uviedol, že školská komisia sa pozastavila nad členstvom, aké ma funkčné
obdobia, ale v podstate tiež s návrhom súhlasí.
P. Timko uviedol, že si rokovací poriadok znova prešiel a má nasledovné návrhy na zmeny:
V § 1 , bod 3 bude druhou vetou bodu 2, /poslanci súhlasili/ , v §2 bod 4 je diskutabilný, v
§3 vypustiť bod 6, lebo týmto bodom sa neguje iniciatívna funkcia komisií./poslanci doporučili
tieto body vynechať/. V § 4 bod 4 je uvedené, že predseda zvoláva zasadnutie komisie,
v organizačnom poriadku je uvedené, že organizačno-technické zabezpečenie komisií má na
starosti obecný úrad. K tomuto nech sa vyjadria predsedovia komisií. Ďalej v poslednej vete
doplniť, že predseda môže prizvať zamestnancov obecného úradu. V bode 5 prvé 4 vety
nahradiť nasledovným znením:“ Odborné podklady a písomnosti pre rokovanie komisie
zabezpečí obecný úrad, ako aj organizačno-technické zabezpečenie rokovaní“. /Poslanci
odsúhlasili./
Ďalej vyzval, aby sa poslanci vyjadrili, či bude platiť veta. „Predkladateľ odovzdá materiál
predsedovi komisie, ktorý zabezpečí ich distribúciu ostatným členom „...alebo to urobia
pracovníci obecného úradu. P. Roštek uviedol, že by to mali robiť predsedovia, p. Murina
navrhol, aby to robili predsedovia v spolupráci s obecným úradom.
K § 4 bod 9 sa spýtal, prečo sa má zápisnica zverejňovať na internetovej adrese obce?
P. Tomková uviedla, že to bol návrh p. Lesáka, je to na poslancoch, či to schvália. Poslanci
navrhli zameniť slovo má za slovo môže.
K § 4, bodu 4 starosta uviedol, že to majú robiť predsedovia, v personálnom audite neboli
takéto práce uznané. P. Lesák a p. Murina žiadali doplniť, že v súčinnosti s obecným
úradom. Pracovníci prídu otvoriť a zavrieť zasadačku. P. Timko uviedol, že teraz už má
skoro každý poslanec a člen komisie e-mailovú adresu, predseda oznámi na obecný úrad,
kedy bude komisia a pracovníci obecného úradu e-mailom zvolajú komisiu. Poslanci
súhlasili, že bod bude doplnený o stať“ v súčinnosti s obecným úradom“.
Starosta dal hlasovať o schválení rokovacieho poriadku podľa predloženého návrhu
s doplnením, ktoré na návrh p. Timku odsúhlasili poslanci.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Bod č 10. Investičná výstavba
Starosta uviedol, že práce, ktoré sa urobili ohľadom bytovky a rekonštrukcie ZŠ a MŠ
povedal v kontrole uznesení, ohľadom IBV – 10. 9. bolo vyvlastňovacie konanie na Krajskom
úrade v Žiline, ak nebudú odvolania do dvoch mesiacov, bude vyvlastňovacie konanie
ukončené. Ak sa niekto odvolá – bude to prejednávať ešte ministerstvo. Cestu a chodníky pri
IBV sme zahrnuli do projektu, ktorý chceme podať v rámci európskych fondov. Projektovú
dokumentáciu na cestu, vodu, kanalizáciu máme, na plyn je už skoro hotová. Pri
elektrikároch je problém, my najskôr musíme 10 prípojok zaplatiť z obecných peňazí, až
potom oni začnú na dokumentácii pracovať. Elektrické vedenie pôjde všetko zemou, na
elektrických stĺpoch bude i osvetlenie i miestny rozhlas. Ľuďom, od ktorých sme už pozemok
vykúpili, oznámime, aby tam už nesiali.
K tejto téme diskutovali p. Murina, p. Roštek, p. Lešková.
Starosta ešte informoval, že na skládku, ktorá je už zastavená je vypracovaný projekt na jej
rekultiváciu, sondy, monitoring. Stavebný projekt zaplatilo OZO, celkové náklady budú okolo
10 miliónov Sk, ktoré tiež chceme žiadať z európskych fondov.
Bod č. 11 - Rôzne, diskusia
Starosta vyzval poslancov, ktorí majú nejaké námety v bode rôzne, aby sa vyjadrili.
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A / P. Timko sa informoval ohľadom Interegia, ako skončilo, aký je ďalší postup.
P. Tomková uviedla, že boli urobené polohopisné a výškopisné mapy na územia, kde bude
námestie a chodníky, v zmysle architektonického návrhu, ktorý spracovala pracovníčka
Interegia. Bolo dohodnuté s Ing. Lukačom, že to projekčne podrobne rozpracuje. Ing. Lukač
to však nestihne sám, aj iní projektanti z Ružomberka, ktorí sú len traja v okrese, nemajú
teraz čas. Preverili sme vlastnícke vzťahy na miestach, kde pôjde infraštruktúra, požiadali
sme podnikateľov, aby vyčíslili, koľko by stáli jednotlivé časti mestského mobiliáru – lavičky,
koše, prístrešky a pod., aby sme to mohli zapracovať do projektu.
P. starosta uviedol, že stavebný projekt pre základnú školu zabezpečila firma, ktorá
spracovávala žiadosť o NFP z európskych fondov. Mali by sme požiadať Interegio, aby tieto
projektové práce zabezpečili oni, pretože všetky práce nemôžme nechať na Ing. Lukačovi,
ktorý ako jeden z mála cestných projektantov má veľa práce aj inde mimo Liskovej.
Na spoločnom stretnutí s pracovníkom Interegia, kde boli zúčastnení aj poslanci bolo
povedané, aby sme oslovili Ing. Lukača, ktorý je v Liskovej a je najlacnejší. Tabuľkovo
vychádza spracovanie projektov na 400 tis. Sk. Ing. Filo z Interegia má prísť v priebehu
dvoch týždňov.
P. Timko sa informoval, že či súhlasíme s predloženým architektonickým návrhom?
P. Tomková uviedla, že na spoločnom stretnutí sa poslanci vyjadrili, že sa im to páči. Návrh
sme zverejnili na internetovej adrese obce, návrhy na zmenu dal jediný občan p. Miroslav
Ondrejka. My sme požiadali o zmenu smerovej tabule, zmenu materiálu na chodníku
s pieskovým povrchom a dopracovanie oplotenia a prístrešku na cintoríne. Všetky návrhy
z Interegia i od p. Ondrejku sme zasielali e-mailom poslancom. Poslanci nemali zatiaľ
žiadne pripomienky.
P. Timko navrhol, aby sa architektonický návrh odsúhlasil uznesením, alebo osloviť ďalších
na spracovanie nového architektonického návrhu. Uviedol, že jemu sa návrh páči, má to
zjednocujúce prvky, dáva to charakter, bolo by to pekné. Ak sa poslancom niečo nepáči,
nemusíme do toho ísť, ale ak sa nám to páči, treba to schváliť. A treba urobiť aj výberové
konanie.
Starosta uviedol, že vo februári už obecné zastupiteľstvo schválilo spracovanie
architektonického návrhu firmou Interegio.
P. Tomková uviedla, že výberové konanie na architektonický návrh stačí odsúhlasiť cez
komisiu pre verejné obstarávanie, skôr spracovanie stavebných projektov treba dať cez
internet.
K téme diskutoval p. Murina, p. Lešková, p. Lesák, p. Roštek.
Starosta dal hlasovať o schválení architektonického návrhu, ktorý spracovala firma Interegio.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
B/ P. Timko uviedol, že p. Hrnčiarovej sme schválili navrátenie pozemku, čo sme vo veci
urobili ?
Starosta uviedol, že okamžite dal urobiť geometrický plán, písomne sa p. Hrnčiarovej
odpovedalo a aj osobne s ňou rozprával. Geometrický plán nie je ešte urobený.
C/ P. Timko sa spýtal, či bolo v zmluve o odpredaji pozemku pre p. Šrobára uvedené, že
pozemok ďalej nepredá.
P. Tomková uviedla, že v zmluve bolo uvedené, že tam bude vybudovaná prevádzka.
D/ P. Timko sa spýtal, či návšteva z Kravař bola oficiálna. Pretože máme schválené, že
v prípade oficiálnej návštevy budú pozvaní poslanci, minimálne predseda príslušnej komisie.
Pokiaľ to nebola oficiálna komisia, nemalo byť nič hradené z rozpočtu obce.
Starosta uviedol, že o návšteve oboznámil všetkých poslancov, osobne pozval predsedu
Športovej komisie, ktorý uvaril guláš a hlavný kontrolór im robil sprievodcu pri horskej túre.
Nejaké náklady na pohostenie uhradil z reprezentačného fondu.
E/ P. Timko sa informoval, ako je to so záležitosťou na Krivom kúte.
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Starosta uviedol, že dal vypracovať geometrický plán, ktorý je ešte nie hotový, geometri sú
vyťažení, čo nemôže ovplyvniť. Zistili sme, že cesta je vo vlastníctve obce, ale z pozemkovej
mapy nevieme presne, aká je situácia, takže musíme počkať na geometrický plán.
P. Timko uviedol, že ho zastavila p. Malá, že p. Mrva pokračuje pri výstavbe plotu. Keď sa bol
pozrieť na túto cestu, úskok do cesty, ktorý urobil, je nevhodný aj z estetického hľadiska,
bolo by potrebné, aby sa držal cestnej čiary. Keby to urobil i ďalší majiteľ , ako by to
vyzeralo.
Starosta uviedol, že p. Mrvu ústne požiadal, aby počkal, kým bude geometrický plán.
V diskusii vystúpil p. Roštek, p. Murina, p. Lešková, p. Martonová.
Poslanci doporučili, aby starosta znova oslovil p. Mrvu, aby počkal s budovaním oplotenia,
kým bude geometrický plán.
P. Timko navrhol, aby v budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva bol bod, kde by sa
doriešila táto záležitosť.
F/ P. starosta predložil žiadosť p. Jána Kluku, ktorý chce kúpiť 27 m2 pozemku vo vlastníctve
obce, na ktorom má postavený dom. K žiadosti bola predložená i mapa, s ktorou sa poslanci
oboznámili.
V diskusii vystúpili poslanci a navrhli odpredaj pozemku po 70 Sk/m2, čo je suma, za ktorú
boli pozemky odpredané všetkým občanom, ktorí si vysporadúvali pozemky pod domy.
Starosta dal hlasovať o odpredaji 27 m2 pozemku pre p. Jána Kluku po 70Sk/m2.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
G/ P. Lesák informoval prítomných ohľadom osadenia siete, ktorú chcú dať hokejbalisti na
ihrisko. Požiadal o radu p. Šrobára, či by odporúčal sieť, či pletivo. Starosta doporučil, aby
sa spoločne dohodli a aj dohliadli, aby sa to urobilo dobre.
H/ P. Lesák skonštatoval, že p. Jantolák prevádzkuje krčmu, ktorú poslanci neschválili.
Starosta uviedol, že poslanci prevádzkarne neschvaľujú. Ďalej požiadal p. Tomkovú, aby
vysvetlila, čo sa v tomto urobilo. P. Tomková uviedla, že po informácii, že p. Jantolák tam
začal s inou činnosťou, ako mal povolenú, starosta poveril pracovníčku, aby stav preverila.
Pracovníčka bola u p. Jantoláka, ktorý bol vyzvaný, aby predložil žiadosť a príslušné doklady.
P. Jantolák niektoré doklady doložil, niektoré nie. Bol opakovane ústne a následne i písomne
dňa 22. 9.vyzvaný, aby potrebné doklady do určitého termínu predložil.
P. Timko sa spýtal, či je v záujme obyvateľov obce, aby bolo toľko krčiem, je potrebné aby
sme zabezpečili nejakú úroveň našej dediny.
P. Kubala uviedol, že nemôžme obmedzovať občanov v podnikateľskej činnosti.
V diskusii vystúpila p. Lešková, p. Demko, p. Murina, starosta.
CH/ P. Lesák uviedol, že bolo zasadnutie komisie, ktorá mala vybrať víťazné projekty
v rámci súťaže „Nápad roka“ . Do súťaže prišli dva návrhy. Vzhľadom k neskorému
vyhodnoteniu projektov, jeden návrh navrhovateľka stiahla, lebo ho chcela realizovať cez
prázdniny. Ostal návrh, ktorý podali dve mamičky p. Demková a p. Tökölyová.
Je to projekt pre mamičky s deťmi, aby sa mali kde stretávať. Zakúpili by nejaké vybavenie a
pre deti veci na hranie – celková hodnota by bola okolo 10 000 Sk. Chceli sa stretávať
v miestnosti bývalej katolíckej školy alebo v škôlke, najmä v doobedňajších hodinách.
Komisia miestnosť v bývalej katolíckej škole neodporučila, pretože sa tam stále nekúri.
V materskej škole by to neschválila hygiena. Uvažovalo sa o miestnosti v kultúrnom dome,
tam kde sídlil obecný úrad, v miestnostiach, ktoré sú nevyužité. Priestory sú hradené
vzájomným zápočtom za pozemok. Komisia doporučila, aby p. Tomková bola koordinátor
tohto projektu, ktorá zistí, či priestor vyhovuje mamičkám, ako bude zabezpečené kúrenie
a ak áno, komisia doporučila, aby sa poskytli financie a vyplatila odmena navrhovateľom
projektu.
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I/ P. Murina uviedol, že FLPK mala prejednať na základe doporučenia poslancov na minulom
zasadnutí obecného zastupiteľstva žiadosť p. Klocháňa. o odpredaj obecného pozemku.
Pozemok je dosť veľký, blízko cesty a v budúcnosti by mohol slúžiť pre potreby obce. Preto
komisia neodporučila pozemok predať.
J/ Starosta uviedol, že od stredy až do nedele bude aj s ostatnými starostami na služobnej
ceste zameranej na odpadové hospodárstvo. V tejto dobe ho bude zastupovať zástupca
starostu p. Pavol Kubala.

K/ Schválenie odmien
Starosta navrhol odmenu zástupcovi starostu p. Pavlovi Kubalovi za 3. štvrťrok 2008 vo
výške 2000,- Sk za mesiac.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
V tajnom hlasovaní schválili poslanci odmenu za 3. štvrťrok 2008 starostovi obce Jánovi
Laukovi vo výške 28,33 % zo skutočne vyplatenej základnej mzdy.
Starosta navrhol odmenu hlavnému kontrolórovi p. Ferdinandovi Pirohovi mesačnú odmenu
vo výške 30% z mesačného platu.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Viac príspevkov do diskusie už nebolo.
Bod č. 12 – Ukončenie
Starosta poďakoval prítomným za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie ukončil.

V Liskovej, 23 septembra 2008
Zapisovateľka : Jana Tomková
Overovatelia:

RNDr. Jaroslav Timko
Stanislav Demko

...............................
................................
................................

Ján L a u k o
starosta obce
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