
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v     Liskovej, ktoré   
sa uskutočnilo dňa   30. augusta 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. polrok  2004 

                           6. Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti za I. polrok 2004 
                    7. Správa o investičnej výstavbe v obci
                    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, ktorý poslanci aj jednohlasne schválili. 

Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta ako  zapisovateľa určil  p. Tomkovú, za overovateľov zápisnice p. Fridricha 
Jurgoša a Ing. Miloša Lesáka.
 
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Poslanci jednohlasne za predsedu zvolili  PaedDr. Mojmíra Šrobára,  za člena Ing. 
Jozefa Murinu.

Bod č. 4 – Kontrola uznesení 
Starosta obce skonštatoval,  že  uznesenia sú splnené,  prípadne niektoré sa ešte 
plnia.

Bod č. 5 - Správa o plnení a čerpaní rozpočtu Obce Lisková za I. polrok 2004 
Správu podal  predseda Finančnej  komisie Ing.  Pudiš,  zároveň aj  uviedol  položky, 
v ktorých  je  potrebné urobiť  úpravu.   Úpravu rozpočtu  na  rok 2004 podrobnejšie 
vysvetlila p. Barteková. 
HK Ing. Ferdinand Piroh uviedol, že najväčšie úpravy sú pri daniach, ktoré sa celkom 
zvýšia o 517 tis. Sk. 
Ďalej  oboznámil  prítomných,  že  dotácia,  ktorú  sme  požadovali  od  Ministerstva 
školstva na prebudovanie školskej jedálne nebola schválená, prevažná časť financií 
sa získala z iných zdrojov.
Taktiež sa zvýšil aj príspevok na stavebníctvo.
Starosta uviedol, že navýšenie finančných prostriedkov na stavebníctvo uskutočnil 
v rámci svojich kompetencií po odsúhlasení v Rade starostov. 
K správe sa vyjadrili aj Ing. Murina, PaedDr. Šrobár a Ing.Lesák.

Bod č. 6 – správa o kontrolnej činnosti za I.polrok 2004
Hlavný kontrolór predniesol správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2004.
HK podrobne rozviedol kontrolnú činnosť. Vykonával ju  podľa plánu kontrol, ktorý 
predložil na začiatku roka. Väčšie nedostatky nezistil.  Zameral sa tiež na  kontrolu 
úhrad Dane z nehnuteľnosti právnických osôb, kde daň neuhradili za I. polrok len dve 
PO.



Upozornil  tiež  na  zložitú  situáciu  v školstve,  kde  je  najvýraznejší  nedostatok 
finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti v školských jedálňach. Na riešenie 
situácie doporučil zvolať v septembri stretnutie zástupcov školy a obce, na ktorom by 
sa prijala stratégia riešenia situácie v škole v 2. polroku 2004.
PaedDr.  Šrobár  podporil  zvolanie  stretnutia,  ale  stretnutie  uskutočniť  v  mesiaci 
október 2004, pretože za september  by sa vykryštalizovali určité vzťahy.
Je potrebné určiť počty nepedagogických zamestnancov,  škola nech dá obecnému 
úradu podrobné náplne nepedagogických pracovníkov pracujúcich v ZŠ a MŠ, podľa 
ktorých   sa  určí  vyťaženosť  jednotlivých  pracovníkov  a prerozdelenie  pracovných 
miest.
Pri prácach na škole je potrebná aj prítomnosť štatutára, ktorý by mal riadiť stavebné 
práce. Zároveň upozornil, že pece v MŠ majú veľkú spotrebu, je potrebné požiadať 
p. Kováča z firmy Energaz /fi ich montovala/, aby ich prišli nastaviť.
Po tomto  príspevku  dal  starosta  hlasovať  o úprave  rozpočtu  podľa  predloženého 
návrhu. Všetci poslanci hlasovali za .
Správu o plnení  a čerpaní  rozpočtu  Obce Lisková za I.  polrok   2004  a   Správu 
hlavného  kontrolóra  z kontrolnej  činnosti  za  I.  polrok  2004  poslanci  zobrali  na 
vedomie.
                   
Bod č. 7  -  Správa o investičnej výstavbe v obci
Správu podal starosta obce.
Materská škola bola prebudovaná za 2 mesiace. Boli zrealizované stavebné práce vo 
výške  500  tis.  Sk.  Práce,  ktoré  neboli  zahrnuté  v projekte,  ale  realizácia  si  ich 
vyžiadala,  predstavujú  asi  100  tis.  Sk.  Kuchyňa  bola  zariadená  technológiou  vo 
výške 399 tis. Sk.  Zatiaľ sa tam dali aj staré veci, ktoré sa budú podľa finančných 
možností nahrádzať novými. Na financovanie  sme získali  sponzorský príspevok od 
SCP Ružomberok vo výške 400 tis. Sk. Od Ministerstva práce a sociálnych vecí SR 
sme  získali  300  tis.  Sk  za  podmienky,  že  v ŠJ  MŠ  umožníme  stravovanie  aj 
dôchodcom.
Dobudovali sa tiež záchody pánske aj dámske, vo dvore bola studňa nad úrovňou 
terénu, ktorú zrovnali, čím sa vytvoril väčší a bezpečnejší priestor pre hranie detí. 
Nevyhnutné je opraviť komín na materskej škole, ktorý sa rozpadáva. Zatiaľ je okolo 
postavená drevená ohrada, aby úlomky niekoho nezranili. Statikom je navrhnuté, aby 
sa neopravoval, ale celý zbúral  a aby sa osadila len rúra. Tiež v budúcnosti bude 
potrebné riešiť rozvody elektriny. Materská škola sa otvára v pondelok 6. septembra 
2004.
PaedDr. Šrobár povedal,  že do školskej jedálne bude potrebné dokúpiť drobnosti, 
ktoré  chýbajú.  Čakáme  na  schválenie  kuchyne  hygienou.  Povolenie  na 
prevádzkovanie vydajú  s určitými  obmedzeniami.  Upozornil,  že obecný úrad musí 
písomne požiadať hygienu o vydanie rozhodnutia na povolenie prevádzkovania.
RNDr.  Timko sa informoval,  či  sa uskutočnilo  výberové konanie v zmysle  zákona 
o verejnom obstarávaní na práce v materskej škole.
Starosta uviedol, že všetko sa uskutočnilo tak, aby to bolo v zmysle zákona.

V budove základnej školy sa taktiež položila podlahová krytina, ktorú zakúpila škola. 
Položenie krytiny financoval obecný úrad. Predpokladalo sa, že sa krytina vymení 
v troch triedach, ale urobila sa v piatich. Práce uskutočnila firma LOSS.

Na Športklube sa vymenilo 19 okien a jedny dvere za nové plastové, na ktoré sme 
získali dotáciu  vo výške 200 tis. Sk z Ministerstva školstva – sekcia športu a telesnej 
výchovy.  Je  tam  však  potrebné  uskutočniť  plynofikáciu  kotolne.   Ku  budove 



Športklubu  bola  ešte  v minulom  volebnom  období   dotiahnutá  prípojka  plynu 
a kanalizácie, avšak chýbajú doklady o kolaudácii  a odovzdávacom  a preberacom 
konaní  od firmy Turgas. Je poverený p.  Hošala,  aby dotiahol  tieto stavebné veci. 
Pokiaľ  P.Turanová doklady  neodovzdá, pripravuje veci tak,  že pôjdu k súdu.
K veci hovoril Ing. Murina a PaedDr. Šrobár, ktorý uviedol, že pece by mali byť na 
väčší výkon a kúrenie by malo byť zokruhované.
Starosta informoval, že tam budú tri pece, z toho jedna zálohová.

Starosta  uviedol,  že od nástupu do funkcie   sa snaží  o opravu cesty   III/018105 
v úseku od križovatky so št. cestou I/18- Lisková po most nad Váhom. Absolvoval 
veľa stretnutí so zástupcami okresu, samosprávneho kraja v Žiline i zo zástupcami 
podniku  SCP Ružomberok  .  Z dôvodu  mimoriadne  zlého  stavu  vozovky  vyhlásil 
starosta  mimoriadny stav .
V súčasnosti  sa  už  začínajú  uskutočňovať  práce  na  moste,  ktorý  bol  prelomený. 
Nosnosť mosta bude 88 t, šírka 10 m, z toho bude predstavovať 1,5 m chodník pre 
peších.
Cesta sa zvýši, pri moste to bude o 80 cm, čím sa zlepší aj nájazd na cestu I/18.
Náklady na most predstavujú 4 milióny. Predpokladané náklady na celú cestu, ktorá 
by sa mala robiť v roku 2005,  by mali byť 18 miliónov.

Tento rok predpokladáme ešte vybudovanie chodníka na cintoríne od domu smútku 
smerom ku krížu.

Bod č. 8 - Rôzne
Ing. Pudiš sa informoval v akom stave je Smerný územný plán. Starosta odpovedal, 
že  mal  na  pláne,  aby  bol  dnes  predložený  koncept,  pozvaní  boli  i p.  Nemček 
a Ing. Benčo.
Avšak  najskôr  musí  dať  súborné  stanovisko  ku  konceptu  firma  Goč,  ktoré  však 
nedodali. P.Fridrich Jurgoš: A/ žiadal, aby sa dokúpili krhly na cintorín 
                             B/ informoval sa, či sa budú môcť stravovať v ŠJ MŠ aj 
dôchodcovia.
                                PaedDr. Šrobár odpovedal, že dôchodcovia sa budú môcť  

stravovať              za dodržania určitých podmienok. 
                             C/ uviedol, že občania sa sťažujú na zlé pokrytie sieťou Globtel.
                                 Starosta odpovedal, že sme už viackrát žiadali o nápravu,  

odpoveď bola vyvesená aj vo vývesnej skrinke.
Ing. Lesák  A/ sa informoval, čo je inštalované na streche materskej školy. Starosta 
uviedol, že je to vyrozumievacie zariadenie, ktoré sa použije pri narušení  vodného 
diela a pre potreby civilnej ochrany. 
                     B/ pochválil starostu za obnovu detského a športového ihriska, ale 
žiadal, aby sa inštalovali ešte lavičky, taktiež treba reklamovať basketbalové koše, na 
ktorých  sa  odlupuje  lepenka.  Starosta  odpovedal,  že  koše  už  reklamoval 
a v budúcnosti sa osadia aj lavičky.
                     C/ sa pýtal, ako je s mantinelami na ľadovú plochu na športovom hrisku. 
Starosta doporučil,  aby komisia pre deti a mládež spracovala projekt, aký materiál 
bude potrebný,  aby sa mohol  zakúpiť  materiál.  A taktiež  je  uvážiť,   kde sa budú 
skladovať, aby aj určitú dobu poslúžili.   Poslanci poverili  Ing. Lesáka spracovaním 
projektu na zhotovenie mantinelov.

PaedDr. Šrobár informoval, že v budúcnosti by sa mala uskutočniť zmena príspevku 
na stravovanie v školskej jedálni.



Predseda   finančnej  komisie  Ing.  Pudiš  doporučil  rozpracovať  detaily  na  zmenu 
v personálnom obsadení a dokedy ich má riaditeľka školy uskutočniť.
P. Kubala upozornil, že športový areál v ZŠ nie je udržiavaný.
Starosta  uviedol,  že  na  októbrové  zasadnutie  prizve  aj  riaditeľku  školy  Mgr. 
Nemčekovú.
RNDr.  Timko sa informoval ako je to s využívaním areálu pri ZŠ, je potrebné ho 
sprístupniť aj keď  je možné, že deti tam niečo poškodia, aj my sme boli deti, aj my 
sme urobili zle.
Starosta vyzval p. Tomkovú aby informovala poslancov o stave v školskom areály.
P. Tomková informovala,  že bol  oslovený právnik,  ktorému boli  predložené všetky 
dokumenty. Právnik uviedol, že areál je v majetku obce, je potrebné urobiť nájomnú 
zmluvu so školou, kde sa vymedzia práva a povinnosti  školy a obce.
Taktiež sme sa informovali u bezpečnostného technika, ako je to so zodpovednosťou 
obce  pri  prípadnom  úraze.   Tento  odpovedal,  že  pokiaľ  by  išlo  o bežný  úraz 
postupuje sa ako pri verejnom priestranstve – občan zodpovedá za seba. Pokiaľ by 
obec vykopala jamu,  ktorú by neoznačila,  zodp. by bola obec.
Poslanci doporučili, aby sa dala spracovať nájomná zmluva a prevádzkový poriadok 
a otváracie  hodiny  pre verejnosť v areály školy.
Starosta prečítal žiadosť z Lipt. Jána na rekonštrukciu rímsko-kat. kostola,  ktorý je 
vzácnou historickou pamiatkou. Poslanci doporučili, aby sa starosta dohodol s VDP 
Culkom a po dohode s ním poskytnúť príspevok do výšky 10 tis. Sk.

RNDr. Timko sa informoval, ako to bude s využívaním katolíckej školy  pre potreby 
ZŠ.
PaedDr. Šrobár uviedol, že zatiaľ sú tam dielne, avšak v budúcnosti budú prenesené 
do  budovy  ZŠ  napr.  v priestore  medzi  schodami  a sklenenými  dverami,  kde  by 
prebudovaním vznikol priestor.
P. Tomková uviedla, že v škole musí byť i únikový východ. Pred prebudovaním by ho 
bolo potrebné najskôr vybudovať, napr. vchod by mohol byť priamo od cesty.

Starosta  dal  návrh na  odmeny za  II.  štvrťrok  2004 pre  zástupcu  starostu  v plnej 
výške. Poslanci jeho návrh jednohlasne schválili.
Starostovi  v tajnom  hlasovaní  poslanci  schválili  47,5%  odmeny  zo  skutočne 
vyplatenej základnej mzdy.

Starosta  predložil  žiadosti  P.  Ivana  Stehuru  a Tibora  Lauku  o pomoc  pri  živelnej 
pohrome /požiari. Poslanci každému z nich schválili príspevok vo výške 5 tis.Sk

Starosta  vyzval  p.  Tomkovú,  aby  oboznámila  poslancov  o možnosti  čerpania 
finančných prostriedkov z európskych fondov.
P.  Tomková  vysvetlila,  že  obec  sa  môže  uchádzať  do  roku  2006  o finančné 
prostriedky z eurofondov na rozličné  operačné  programy.  Pokiaľ  by chcela  podať 
projekt,  musí  mať však vypracované stavebné projekty.  Na tieto  projekty  je  však 
potrebné vyčleniť v rozpočte finančné prostriedky. Pri schválení nášho projektu by 
sme dostali 95 % a len 5 % financií by išlo z rozpočtu obce. Daň z pridanej hodnoty 
uhrádza štát.  Zároveň uviedla,  že je možné,  že ani  jeden projekt  nevyhráme, ale 
stavebné projekty by ostali pre potreby do budúcnosti.  Bolo by potrebné stretnutie 
buď  predsedov  komisií  alebo  celého  obecného  zastupiteľstva,  ktoré  by  vytýčilo 
koncepciu  - program dlhodobého rozvoja obce. 
Najviac sú podporované projekty, ktoré kompletne riešia školské, sociálne, zdravotné 
aj  kultúrne problémy.  Napr.  v jednom projekte by sme predložili  vybudovanie soc. 



zariadenia  /klub  dôchodcov,  penzión,  stacionár,  denné jasle  pre  dôchodcov,  prip. 
invalidov/   v budove  bývalých  drobných  prevádzok,  sedlovú  strechu,  zateplenie 
a celk. rekonštrukciu interiéru Športklubu,  rekonštrukciu ZŠ a MŠ, kde by sa vytvorili 
priestory aj pre zdravotnícke zariadenie.
Vzhľadom k tomu, že máme doriešené vlastnícke vzťahy a vybudované siete, mali by 
sme plus  body pri  operačnom programe,   kde  by  sme  komplexne riešili  úpravu 
námestia, potokov, rekonštrukciu chodníkov aj miestnej komunikácie. Taktiež uviedla, 
že sú rôzne firmy, ktoré ponúkajú pomoc pri spracovaní projektu.
K tejto  otázke  hovorili  všetci  poslanci,  ktorí  v prevažnej  miere  podporili  túto 
myšlienku.
PaedDr.  Šrobár  uviedol,  že  v Bratislave  pozná  zástupcu  firmy,  ktorá  spracúva 
europrojekty. Osobne už bol za ním poradiť sa pri spracúvaní projektu pre  školu, kde 
je riaditeľom.
Doporučil, aby ho spoločne so starostom navštívili a podľa výsledku rokovania  by sa 
postupovalo v budúcnosti.

Keďže viac príspevkov do diskusie nebolo,  starosta poďakoval prítomným za účasť 
a zasadnutie ukončil.
         
Zapisovateľka : Tomková
Overovatelia:  Fridrich Jurgoš               ................................
                        Ing. Miloš Lesák            ................................
              Ján  L a u k o

                                                  starosta obce


