
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v     Liskovej, ktoré   
sa uskutočnilo dňa   1. júna 2004 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. Správa o plnení a čerpaní rozpočtu Obce Lisková za I.štvrťrok  2004 
                    6. Zápis do Kroniky obce za rok 2003
                    7. Všeobecnezáväzné nariadenie obce Lisková  3/2004 

                          o spôsobe určenia úhrady  a o výške úhrady za opatrovateľskú 
službu

                    8. Rôzne,  diskusia, uznesenie
                    9. Záver

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta  Ján  Lauko  privítal  prítomných,  otvoril  zasadnutie  OZ,  zároveň  požiadal 
o schválenie programu zasadnutia. 

Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta ako  zapisovateľa určil  p. Tomkovú, za overovateľov zápisnice  RNDr. Jaro-
slava Timku a Ing. Miloša Lesáka.
 
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Poslanci jednohlasne za predsedu zvolili p.Pavla Kubala,  za člena p. Jozefa Demku.

Bod č. 4 – Kontrola uznesení 
Starosta obce skonštatoval, že všetky uznesenia  boli splnené.

Bod č. 5 - Správa o plnení a čerpaní rozpočtu Obce Lisková za I.štvrťrok 2004 
Správu, ktorú podrobne vysvetlila p. Barteková, poslanci zobrali na vedomie. 
HK Ing. Piroh uviedol, že výdavky na odpady sú značné a treba prehodnotiť, či sa 
poplatky za odpady zvýšia, alebo sa budú naďalej dotovať z obecného rozpočtu.

PaedDr. Mojmír Šrobár uviedol, že by bolo potrebné, aby sa definitívne určilo, kedy 
sa  začne  s prestavbou  školských  jedální,  pretože  je  potrebné  informovať 
zamestnancov  MŠ.  Bude  tiež  potrebné  riešiť  zvýšenie  poplatkov   na  pokrytie 
režijných nákladov a taktiež riešiť aj personálne veci v jedálňach.
Taktiež doporučil, že pre neho ide robiť práce firmy Gastro Global z Martina, ktorá pre 
školy robí projekty na technológiu  zdarma a dodáva technológiu s 10% zľavou.
Starosta uviedol, že Viliam Nemček má dodať upravený projekt podľa požiadaviek 
hygieny  do  10.6.2004.  Požiadali  sme  na  viacerých  miestach  o príspevok  na 
prestavbu jedálne. Zatiaľ Neusiedler SCP  prisľúbilo na technológie 400 tis. Sk.
RNDr. Timko sa informoval, či by nebolo efektívnejšie stravovať sa v DKD.
PaedDr. Šrobár uviedol, že po prestavbe by jedáleň mala zarobiť na družinu, pretože 
režijné náklady vo výške 15 Sk na jedno jedlo hradí štát a príspevok sa má zvýšiť 
ešte o tri Sk a pokiaľ sa budú stravovať cudzí stravníci, náklady  na jedno jedlo budú 
o to  menšie.  Zároveň uviedol,  že do 10.  6.  chce uskutočniť  stretnutie  zástupcov 
školy a obce.



Bod č. 6 - Zápis do Kroniky obce za rok 2003
Každý poslanec dostal návrh zápisu domov.
RNDr. Timko uviedol, že kronikár dostane prehľad o všetkých uskutočnených 
akciách, ale vyberie podľa svojho názoru. Lepšie by bolo, keby bol uvedený celkový 
pohľad na organizácie
P. Tomková informovala, že na konci roka sme žiadali, aby organizácie predložili , 
v prípade záujmu, zápis za svoju organizáciu, ktorý by chceli dať do Kroniky. Tento 
zápis nedodal nik, takže  do Kroniky boli zapísané akcie z pohľadu  pracovníkov 
obecného úradu.
Starosta uviedol, že ak by ešte niekto chcel dodať zápis , je to  stále možné.
 P. Timko ešte dodatočne doručí  zápis za DOMKU.

Bod č. 7 - Všeobecnezáväzné nariadenie obce Lisková  3/2004 o spôsobe 
určenia úhrady  a o výške úhrady za opatrovateľskú  službu 

VZN predkladala p. Tomková, ktorá uviedla, že v zmysle zákona je možné schváliť 
toto VZN, ale je potrebné hlavne z dôvodu, že opatrovateľskú službu nám zmluvne 
zabezpečuje Spišská katolícka charita,  ktorá musí mať podložené podľa čoho má 
vyrubovať  poplatky.  Návrh  na  výšku  úhrady  bol  vypracovaný  po  dohovore  so 
starostami  ekonómom  SKCH.  Výška  poplatkov  za  hodinu  vykonávaných  prác  je 
závislá od výšky príjmov opatrovaných osôb.
Ing. Pudiš uviedol, že VZN bolo prerokované na Finančnej komisii a bolo doporučené 
schváliť ho bezo zmien. Poslanci ho jednomyseľne schválili.
Bod č. 8 - Rôzne,  diskusia, uznesenie
Starosta predniesol v rôznom predniesol niekoľko bodov.

1. predložil žiadosť o príspevok od p. Vladimíra Horváta, ktorému vznikla 
škoda následkom požiaru. Vyčíslil škodu na 26 tis. Sk, poslanci mu 
jednohlasne schválili príspevok vo výške 5 tis. Sk. 

2. Oprava  cesty  III/018105 –  Starosta  bol  26.4.   spolu  s hlavným 
kontrolórom Ing. Pirohom na VÚC v Žiline na rokovaní s predsedom 
Tarčákom, ktorý prisľúbil, že do konca júna 2004 predložia projekt na 
opravu  cesty.  Tento  projekt  bude  k dispozícii  Neusiedler  SCP 
Ružomberok, kde je prísľub, že v roku 2005 vyčlenia naň 700 tis. Sk.
Ostatné náklady uhradí  Vyšší  Územný celok Žilina.  Predpokladaná 
realizácia je do 30.5.2005.
Vzhľadom k veľmi zlému stavu vozovky na ceste III/018105 starosta 
vyhlásil  mimoriadnu  situáciu.  Celé  vyhlásenie  poslancom  prečítal. 
Vyhlásenie bolo zaslané na Krajský úrad, Okresný úrad, požiarnikom, 
Civilnej ochrane, S a ÚC Lipt. Mikuláš atď, celkom  9 adresátom.
.

     3.  Žiadosť z OŠK – starosta oboznámil poslancov so žiadosťou na opravy 
Športklubu,   ktorý je v našom vlastníctve. Je potrebné urobiť hlavne 
opravu okien,     hygienických zariadení a taktiež je potrebná výmena 
kotla, na ktorom je havarijná situácia. Starosta konštatoval, že tento 
rok je nutné uskutočniť výmenu najviac poškodených okien a hlavne 
výmenu kotla.



HK Ing.  Piroh uviedol,  že je prísľub z Ministerstva školstva- Sekcie 
štátnej  starostlivosti  o šport  na  dotáciu,  ktorú  sme  žiadali  na 
modernizáciu Športklubu.
PaedDr.  Mojmír Šrobár uviedol, že je nutné uvažovať aj  o výmene 
okien na MŠ.

1. Príspevky spoločenským organizáciám – starosta uviedol, že v rozpočte 
je schválené na príspevky suma 94 tis. Sk, ktorú je potrebné prerozdeliť 
spoločenským organizáciám. Jednohlasne bolo schválené  nasledovné 
prerozdelenie :

             Domka                 56 000,-Sk             JDS                    14 000,-Sk
     SZZ                        7 000,-Sk             SČK                   10 000,-Sk
     SZPB                     2 000,-Sk             Zväz PCCH          3 000,-Sk
     Kynologický klub    2 000,-Sk             

2. Príspevok na zabezpečenie  požiarnej  ochrany v obci.  Rozpočet  vypracoval 
preventivár  obce,  p.  Miroslav  Kerdík.  Na  zasadnutí  Finančnej  komisie  boli 
prerokované jednotlivé položky. Finančná komisia doporučila príspevok na rok 
2004 vo výške 155 tis.  Sk, najvyššia suma je na materiálne zabezpečenie 
Obecného hasičského zboru. Návrh poslanci jednohlasne schválili.

3. Zmluvy o nájme nebytových priestorov – p. Tomková vysvetlila, že v zmysle 
zásad  o prenájme  nebytových priestorov  a v  zmysle podpísaných  zmlúv  je 
potrebné vypracovať dodatky ku všetkým zmluvám, kde by sa nájom zvýšil 
o výšku inflácie, ktorá je  podľa oznámenia SŠÚ 8,5 %. Poslanci jednohlasne 
doporučili starostovi dodatky podpísať.

Starosta predniesol informáciu o prácach, ktoré sa uskutočnili za I. štvrťrok 2004.
a. oprava Krížovej cesty, uskutočnila sa celková úprava, vysadilo sa vyše 

300 ks stromkov, 
b. vyčistilo sa okolie  kaplnky pod baňou, aj kríž pri Skalnej pästi
c. smetisko sa zaváža stavebnou suťou
d. vyčistil sa cintorín, 15 starých náhrobkov sa zlikvidovalo, vyčistilo sa 

smetisko, uskutočnilo sa veľké upratovanie v Dome smútku
e. v spolupráci so ZŠ sa uskutočnila očista Váhu od Sliačika až po 

Jamborov prah, celkom bol odvezený odpad na troch nákladných 
autách. Taktiež pracovníci na VPP vyčistili celé okolie dediny

f. na ihrisku sa zlikvidovali topole, ktoré boli napadnuté škodcami 
a ohrozovali majetok a zdravie ľudí, už v minulom roku boli vysadené 
nové stromky, pracovníci VPP obkopali plot na ihrisku, ktorý bol až pol 
metra v zemi a už začal hniť. /P. Jurgoš navrhol, aby sa plot zároveň aj 
nafarbil./

g. pri Lajčiakovcoch bol osadený stĺp a zavedené verejné osvetlenie
h. p. Bartek vymenil na verejnom osvetlení rozvody z 200W na 2x27 W, 

čím sa dosiahne veľká úspora el. energie.
i. p. Marton mal urobiť preliezky  do detského parku, neurobil to, tak ich 

starosta objednal od iného dodávateľa, do konca júna budú 
zabudované.



Starosta  oboznámil  poslancov  o jednaní   na  Slovenskej  inšpekcii  životného 
prostredia v Žiline ohľadom výrubu stromov - líp pri kostole.

V obci  v DKD sa uskutočnila  21.  5.2004  verejná  nahrávka  Slovenského  rozhlasu 
s liskovským  rodákom  spisovateľom  Jaroslavom  Rezníkom.   Starosta  zhodnotil 
akciu, ako veľmi peknú, ktorá bude reprezentovať Liskovú na celom Slovensku. 
Vysielanie nahrávky v rozhlase sa uskutoční 7.6. 2004 večer a 8.6.2004 ráno.

V pondelok sa uskutoční akcia – Olympijská pochodeň . Účastníci tejto akcie pobežia 
aj cez našu obec. Obecný úrad zabezpečí občerstvenie a pozdravnú stuhu, športovci 
zo  základnej  školy  pobežia  s olympijskou  pochodňou  po  hranicu  katastrálneho 
územia našej  obce.

Ing. Lesák – detské ihrisko je veľmi využívané, čo je chvályhodné, avšak občanov 
z okolitých domov obťažuje krik, pretože mládež športuje až do nočných hodín, treba 
obmedziť využívanie ihriska napr. do 21.00 hod.   Tiež sa informoval,  či  sa bude 
rozvíjať družba s Kravařami a Wožnikami. Taktiež je už potrebné osadiť retardéry.
Starosta povedal, že do konca týždňa budú retardéry  osadené..

RNDr.  Timko –  prečo  bol  Beh oslobodenia  doobeda.  Vzhľadom k tomu,  že  je  to 
celoobecná akcia,  treba dať možnosť aj žiakom, ktorí chodia do škôl mimo Liskovej 
a aj ostatní občania sa môžu zúčastniť skôr v poobedňajších hodinách.
Názor p. Timku podporili aj ostatní poslanci. Starosta ich názor akceptoval.
P. Timko sa tiež informoval ako to bude s využitím cirkevnej školy zo strany Základnej 
školy v Liskovej.
P. Šrobár uviedol, že riaditeľka školy by chcela ponechať dielne v cirkevnej škole, ale 
rozhodujúce slovo má zriaďovateľ. P. Demko oznámill, že by sa mal do konca roka 
2004 vysťahovať z budovy Drobných prevádzok, tam sa môže vybudovať zasadačka 
aj dielne.

Ing. Pudiš sa informoval v akom stave je Smerný územný plán.
Starosta uviedol,  že nám majú predložiť  jednotné súhrnné stanovisko a do konca 
roka  má  byť  ÚP  schválený.  Predtým  musí  byť  ešte  schválený  Obecným 
zastupiteľstvom v Liskovej.

Starosta navrhol schválenie odmien za I. štvrťrok 2004 pre zástupcu starostu v plnej 
výške. Poslanci návrh jednohlasne schválili.
Starostovi obce odmenu schválili tajným hlasovaním vo výške 46,43% zo skutočne 
vyplatenej základnej mzdy.

 Starosta  vyzval  p.  Tomkovú,  aby   vysvetlila  spôsob  výpočtu  mzdy  hlavného 
kontrolóra, ktorú je potrebné upraviť od 1.1.2004. P. Tomková uviedla, že vzhľadom 
k tomu, že od 1.1. sa zmenil Zákonník práce a prestali existovať dohody o pracovnej 
činnosti, s kontrolórom bola  uzavretá pracovná zmluva, z ktorej sa odvádzajú všetky 
odvody. Čistý príjem kontrolóra klesol, zároveň ale robí kontrolnú činnosť v základnej 
a materskej škole.
Podľa katalógu pracovných činností pracovníkov vo verejnej správe bol zaradený do
 8.  triedy  na  15  hod.  týždenný  pracovný  úväzok  a  podľa  vykázaných  skutočne 
odpracovaných rokov na úseku ekonomickej  činnosti  do 9. platového stupňa plus 
osobné ohodnotenie. Navrhnutá suma je 6000,- Sk hrubého zárobku mesačne.



Ing. Pudiš dal podporné stanovisko za Finančnú komisiu. Poslanci návrh jednohlasne 
schválili .

Poslanci   doporučili  starostovi  vypracovať a podpísať  zmluvu s Poľnohospodársky 
družstvom Lisková-Sliače  vo  veci  nájmu  priestorov  zdravotného  strediska  v DKD 
Lisková nasledovne: Nájom za zdravotné stredisko sa bude kompenzovať výškou 
nájmu pozemkov pod DKD, ktoré sú vlastníctvom obce.

Keďže viac príspevkov do diskusie nebolo,  starosta poďakoval prítomným za účasť 
a zasadnutie ukončil.
         
Zapisovateľka : Tomková
Overovatelia: RNDr.  Jaroslav Timko  ................................

                        Ing. Miloš Lesák             ................................

              Ján  L a u k o
                                                  starosta obce


