
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v     Liskovej, ktoré   
sa uskutočnilo dňa   26. októbra 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. Problematika z oblasti školstva

                         6. Územný plán obce Lisková 
                    7. Rôzne,  diskusia, uznesenie
                    8. Záver

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta Ján Lauko privítal prítomných, zvlášť hostí: riaditeľku školy Mgr.Nemčekovú 
a predsedu stavebnej komisie Viliama Nemčeka a 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. PaedDr. 
Mojmíra Šrobára a RNDr. Jaroslava Timku.
 
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Poslanci jednohlasne za predsedu zvolili Pavla Kubalu,  za člena  Jozefa Demku.

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

Bod č. 5 – Problematika v oblasti školstva
Starosta uviedol, že vzhľadom  na zložitú situáciu v školstve pozval na zasadnutie 
OZ aj riaditeľku školy Mgr. Nemčekovú, ktorej odovzdal slovo.
Mgr.  Nemčeková  poďakovala  za  spoluprácu   p.  starostovi,  taktiež  aj  ostatným 
pracovníkom úradu a predsedovi Školskej komisie p. Šrobárovi.
Uviedla,  že  aj  spolupráca    s obyvateľmi  obce  pri  mimoškolských  činnostiach  je 
dobrá.
Poďakovala najmä Ing. Lesákovi, Bibiane Kľačkovej, Alfonzovi Kubalovi, Cyprianovi 
Kubalovi,  Milanovi  Kubalovi  a Paľovi  Kubalovi  za  vedenie  rôznych  výchovných 
a športových krúžkov, ktorých je v súčasnosti 20.
Vyhodnocovací plán za predošlý rok predložila na obecnom úrade.  
Vie,  že zo strany občanov je  veľká kritika na nevyužívanie športového areálu pri 
škole.     V rámci  otvorenej  školy formou krúžkovej  činnosti  by chcela zabezpečiť 
lepšie  využívanie  areálu.  Areál  školy  je  však  potrebné   upraviť  a dobudovať. 
Predpokladané náklady na rôzne opravy v škole sú nasledovné:
a/ Planírovanie pozemku okolo školy                   10 tis. Sk
b/ Vybetonovanie volejbalovej plochy                                  60 tis. Sk
c/ Basketbalové koše                                                           23 tis. Sk
d/ sedenie v záhrade pre vyučovanie v prírode
e/ vymeniť vykurovacie články  na radiátoroch                  150 tis. Sk
 f/ termoregulátory do Materskej školy
g/ do telocvične najzákladnejšie náradie za                       200 tis. Sk



h/ vydláždenie schodov, chodníkov, urobenie poterov         50 tis. Sk

Požiadala  o spoluprácu  prítomných  pri  zabezpečení  spracovania  projektu  na 
volejbalové ihrisko.

Ďalej rozviedla čerpanie prostriedkov na mzdové náklady a na tovary  a služby /sú 
prílohou zápisnice/.
V školskej jedálni stúpol počet stravníkov, v súčasnosti sa ich stravuje 213. Pracujú 
tam len tri kuchárky, bolo by potrebné prijať ešte jednu silu.
Navrhla, aby sa zvýšili poplatky určené na režijné náklady v predškolskom zariadení 
a školskej jedálni o 50 Sk, pretože len na energie pre ŠJ chýba 119 tis. Sk.
V školskej družine musí byť 17 detí, zatiaľ je len 15 detí. Takže je potrebné riešiť, či 
sa družina zruší. Ak sa ponechá, musí sa schváliť príspevok v rozsahu od 50-300 Sk. 
Navrhla schváliť minimálny poplatok. Taktiež žiadala, aby OZ posúdilo, či učiteľku p. 
Ondrejkovú, ktorá pracuje ako družinárka,  ponechať na celý alebo čiastočný úväzok, 
alebo ju prepustiť.
Ing. Piroh doporučil nerobiť v tomto roku žiadne podstatné zmeny v družine, pretože 
financovanie v roku 2005 bude odlišné, takže sa to bude riešiť až v roku  2005.

Náklady za energie za byt,  ktorý je v správe školy  uhrádza riaditeľka z rozpočtu 
školy,  pričom nájomné sa už viac rokov nemenilo,  takže ho treba upraviť.  Taktiež 
treba riešiť nájom za dielne, ktoré sú v cirkevnej budove.
Taktiež uviedla, že s ohľadom na úsporu mzdových prostriedkov by bolo potrebné 
riešiť vyučovanie rímsko-katolíckeho náboženstva v poobedňajších hodinách, aby sa 
nemusel  zabezpečovať pedagogický dozor pre žiakov – nekatolíkov.
Riaditeľka  uviedla,  že  účtovníčka  p.  Struhárová,  ktorá  pracovala  pre  školu,  je 
zamestnaná  do  konca  októbra  na  obecnom  úrade  v rámci  verejnoprospešnej 
činnosti. Od novembra s ňou musí uzavrieť zmluvu Základná škola, do konca roka 
prišlo 84 tis. Sk na ekon. činnosť. 
Poslanci doporučili, aby sa s ňou uzavrela zmluva do konca roka, potom sa môže 
predĺžiť.
P. riaditeľka uviedla, že v MŠ sa platí poplatok 50,-Sk, navrhla aby sa zvýšil na 100,-
Sk, ktoré by sa využili na nákup hračiek, písacích a kresliacich potrieb a len v nutnom 
prípade na úhradu režijných nákladov.
P.Kubala uviedol, že pokiaľ je v MŠ viac detí z jednej rodiny náklady sú už dosť veľké 
, nedoporučil zvyšovať poplatok, k čomu sa priklonili aj ostatní poslanci. O zvýšení sa 
nehlasovalo.
P.  Nemček  uviedol,  že   problematika  školstva  je  vysokoodborná,  ktorú  by  mala 
spracovať Školská komisia a obecnému zastupiteľstvu predložiť len určité varianty, 
z ktorých by si OZ mohlo vybrať.
PaedDr. Šrobár uviedol, že v ŠJ je deficit na mzdách 200 tis. Sk, takže v súčastnej 
dobe prijať  kuchárku  je  po finančnej  stránke nemožné.  Taktiež  doporučil,  aby sa 
družina riešila
účasťou učiteľov za odmenu.
Ohľadom  stavebných  prác  a rôznych  opatrení  na  zabezpečenie  úspor  tepelnej 
energie je potrebné pokúsiť sa o čerpanie na kompetný projekt z Európskych fondov.

Starosta dal hlasovať A/ o poplatku 50,- Sk  na jeden mesiac za každého žiaka, ktorý 
sa stravuje v Školskej jedálni Základnej školy s materskou školou Lisková, ktorý sa 



využije na vykrytie prevádzkových výdavkov. /Jedná sa o príspevok rodičov a iných 
osôb./ 
Poslanec Demko hlasoval proti, ostatní za.
B./  o poplatku 50,- Sk, ktorý uhradí  na jeden mesiac  každý žiak, ktorý navštevuje 
Školskú  družinu  pri  Základnej  škole  s materskou  školou  Lisková.  /Jedná  sa 
o príspevok rodičov a iných osôb/ - schválené jednohlasne.

P. Demko žiadal, aby sa telocvičňa pre potreby zložiek v obci využívala bezplatne, 
pretože do telocvične investuje obec, taktiež na činnosť zložiek prispieva obec, takže 
je nelogické,  aby organizácie z týchto príspevkov hradili  nájom telocvične.  Taktiež 
škola využíva športové ihrisko na Športklube na údržbu ktorého sa tiež vynakladajú 
značné finančné prostriedky.
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Riaditeľka odpovedala, že spotreba v telocvični je veľmi veľká, taktiež školník je len 
na čiastočný úväzok a v škole má veľa práce a ešte musí robiť aj dozor  v telocvični .
Starosta  navrhol,  aby  sa  stretla  školská  komisia,  kde  by  pozvali  aj  p.  Demku 
a zastupiteľstvu  predloží komisia návrh riešenia . 
Hlavný kontrolór Ing. Piroh informoval, že z rozpočtu obce za trištvrte roka 2004 bolo 
čerpané 55% na školu.
Do prestavby MŠ  sa investovalo skoro 1,6 mil. Sk, z toho prestavba komína stála 
120 tis. Sk.
Diskusia  ohľadom  školstva  sa  ukončila  a starosta  obce  Ján  Lauko  poďakoval 
riaditeľke školy Mgr. Nemčekovej, za účasť na zasadnutí OZ a rozlúčil sa s ňou.

     
      Bod č. 6. - Územný plán obce Lisková 

Starosta oboznámil prítomných s prácami na Územnom pláne obce Lisková a vyzval 
p. Nemčeka – predsedu stavebnej komisie, aby podal podrobnejšie informácie.
P.  Nemček:  plánovaná  dokumentácia,  ktorú   spracovala  firma  GAM  je  pred 
ukončením.  Firma spracovala aj súborné stanovisko, ktoré po schválení obecným 
zastupiteľstvom bude zaslané na Krajský úrad do Žiliny.
Uviedol, že návrh územného plánu bol zverejnený, bol uskutočnený verejný hovor s 
občanmi,  taktiež  sa  zobrali  do  úvahy  odvolania  vlastníkov,  pretože  bez  súhlasu 
vlastníkov nemôže byť územný plán schválený.
Každému  poslancovi  bola  doručená  pred  zasadnutím  OZ  Správa  o prerokovaní 
konceptu Územného plánu obce Lisková s návrhom na rozhodnutie  o námietkach 
a pripomienkach spolu so všetkými prílohami.
Poslanci  zobrali  na  vedomie  súborné  stanovisko  ku  Územného  plánu  sídelného 
útvaru  Lisková  a jednohlasne  doporučili  starostovi  obce  objednať  vypracovanie 
návrhu  Územného  plánu  sídelného  útvaru  Lisková  u spracovateľov  firmy  Ateliér 
Gam,  v zmysle súborného stanoviska.

Bod č. 7 -  Rôzne,  diskusia, uznesenie
P. Nemček  hovoril ešte ku problematike školstva. Uviedol, že v MŠ uniká až 20 % 
energie stropom, ktorý neplní funkciu tepelnej izolácie. 10 % energie by sa usporilo 
ekvitermickou reguláciou  kotlov.
Taktiež veľké úspory by sa dosiahli zmenou využívania úžitkovej vody všade tam, 
kde nie je nutná pitná voda.
Uviedol tiež, že v minulosti spracoval projekt „Viacúčelový areál školy“, takže časť sa 
dá využiť na výstavbu volejbalového ihriska. 



Starosta   oboznámil  prítomných,  že sa v súčastnej  dobe uskutočňujú  záverečné 
práce na plynofikácii Športklubu, kde má stavebný dozor  Ing. Hošala. Taktiež má 
stavebný dozor aj v MŠ. S ohľadom na vysokú spotrebu plynu bol aj na obhliadke 
kotolne v MŠ, kde doporučil vymeniť čerpadlá za menšie. Taktiež je potrebné prepojiť 
navzájom pece.
 Pri  schvaľovaní  prevádzky  školskej  jedálne   Regionálnym  úradom  verejného 
zdravotníctva L. Mikuláš bolo potrebné odstrániť  určité nedostatky a doplniť  určité 
časti  zariadenia.  V súčasnosti  sa  buduje  drevené  závetrie  pri  vstupe  do  MŠ. 
V budúcnosti je potrebné postupne vymieňať okná, ktoré prepúšťajú teplo.
V materskej  škole  pracovníci  obce  opravili  odkvapové  rúry,  pretože  voda  z nich 
poškodzovala budovu. Z odkvapov urobili   odvodnenie do  troch trativodov s hĺbkou 
dva metre.  Núdzové schodište v MŠ bolo zhrdzavené,  takže pracovníci  ho očistili 
a natreli.
Odzadu MŠ sa robí  malá  bránička,  aby smetiari  mali  lepší  prístup,  keď vysýpajú 
smetné koše.

Ing.  Pudiš  uviedol,  že  je  potrebné spracovať  rozpočet  na  budúci  rok,  treba  určiť 
výdavky, ktoré sú plánované na budúci rok. Doporučil, aby komisie do 11. novembra 
predložili  návrhy  na  výdavky  v roku  2004,  ktoré  Finančná  komisia  zapracuje  do 
rozpočtu, ktorý sa 
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ihneď  doručí  poslancom,  ktorí  do  18.11.  podajú  pripomienky  na  obecný  úrad. 
Rozpočet sa spracuje a zverejní spôsobom v obci obvyklým 28. novembra 2004. 15. 
decembra  bude  zastupiteľstvo,  na  ktorom  sa   rozpočet  na  rok   2005  bude 
schvaľovať.

Starosta Ján Lauko oznámil, že  Firma Demko podala v zmysle Zmluvy o nájme 
výpoveď z nebytových priestorov v bývalých Drobných prevádzkach č. 393 
k 31.12.2004. Zároveň uviedol, že táto budova vyžaduje rozsiahle opravy.

P. Nemček ako predseda stavebnej komisie uviedol,  že je potrebné, aby námestie 
v obci bolo na úrovni. Obec by sa tiež mala správať podnikateľsky. Doporučil predať 
budovu  č.p.  393  a  odkúpiť  Laukovie,  prípadne  Kľačkovie  rodinný  dom,  ktorých 
orientácia v strede obce ich predurčuje na využitie pre potreby všetkých občanov. 
Taktiež by bolo treba vybudovať systém odvodnenia proti zatápaniu obce v Kruhoví 
a pri Skoríne.
 
PeadDr. Šrobár  uviedol, že je potrebné spracovať koncepčný investičný zámer na 
oblasť školstva, ktorý by sa predložil na Európske fondy. Treba vyčleniť financie na 
vypracovanie  projektu.  Spracovanie  projektov  EF  je  veľmi  náročné,  ale  treba  sa 
pokúsiť, pretože v súčasnosti sú uprednostňované projekty zamerané na energetickú 
úsporu.

Starosta obce Ján Lauko prečítal:
 A/  žalobu   z Krajského  školského  úradu  úradom  v Žiline  ohľadom  čerpania 
Združených  finančných  prostriedkov  na  plynofikáciu  ZŠ  a   prestavbu  kotolne  na 
telocvičňu, kde žiadajú vrátenie 509 tis. Sk . Uviedol,  že sa stretol  s prednostkou 
Obvodného  úradu  v Ružomberku  p.  Hatalovou.  Starosta  požiadal,  aby  poslanci 
schválili zastupovanie obce na súde  právnym zástupcom. 



S prípadom  boli   poslanci  už  oboznámení.  Obecné  zastupiteľstvo  v minulom 
volebnom  období  viackrát  prejednávalo  túto  problematiku  a na  zasadnutie 
vtedajšieho OZ bol prizvaný aj právny zástupca JUDr. Varga. 
Po diskusii, v ktorej sa vyjadrili skoro všetci prítomní, poslanci jednohlasne doporučili 
starostovi, aby vybral právneho zástupcu on.

B/ Žiadosť o sociálny príspevok na bývanie od Kataríny Gaganovej, ktorá má trvalé 
bydlisko v Liskovej, ale bola odsťahovaná v Chorvátsku, kde sa jej narodili  dve deti. 
Teraz všetci bývajú  v ubytovni v   Liptovskom Mikuláši.  Starosta uviedol, že pri jej 
návrate do Liskovej jej dal 2000.-Sk. Po diskusii poslanci jednohlasne schválili, že na 
základe faktúry sa uhradí ubytovanie pre dve deti do konca roka.

Hlavný kontrolór Ing. Piroh oboznámil prítomných s plnením a čerpaním rozpočtu za 
¾ roka 2004, ktoré je zatiaľ vyrovnané. 

Starosta vyzval p. Tomkovú, aby oboznámila s požiarnou ochranou v obci.
P.  Tomková  uviedla,  že  obec  je  povinná  zabezpečiť  vykonanie  preventívnych 
protipožiarnych  kontrol  v obci.  Požiarny  technik  p.  Kerdík  spoločne  s ostatnými 
členmi Obecného hasičského zboru  navrhli, aby sa preventívne kontroly uskutočnili 
v termíne od 1.11.2004 do 30.11.2004 v 5 skupinách po dvoch členoch,  ktoré sú 
nasledovné :
                   1. skupina: Tibor Lauko – Venit Ján ml.

2. skupina:  Malý Ján – David Kluka
3. skupina:  Milo Mrázik – Kubala Roman
4. skupina:  Miloš Korman – Krakovský Zdeno
5. skupina:  Kočibal Miroslav – Ľubomír Bartek

Návrh poslanci jednohlasne schválili.

P. Jurgoš upozornil, že v Kruhoví aj pri kostole sú kríže schátralé, je potrebné ich 
vymeniť. Starosta uviedol, že v Kruhoví je už opravený, pri kostole je potrebné mať 
súhlas správcu farnosti.
P. Jurgoš sa informoval,  či z finančných prostriedkov  na krúžkovú činnosť je možné 
vyplatiť aj mzdy vedúcim krúžkov. P. Šrobár odpovedal, že až 2/3 môžu ísť na mzdy.

RNDr. Timko uviedol, že hydrant je umiestnený na prípojke do školy, keď sa pustí 
hydrant, točí  sa merač  v škole. Taktiež sa informoval, kto je kompetentní podpísať 
zmluvu o nájmu za dielne v cirkevnej škole.

Starosta odpovedal, že hydrant  preverí  a o nájme sa dohodne spolu s Ing. Pirohom 
so zástupcom farnosti vdp.Culkom.

Ing. Lesák sa informoval, ako je to so zmluvou o nájme areálu pri škole.  Starosta 
uviedol, že právnik zmluvu vypracoval, ale v určitých bodoch je pre obec nevýhodná. 
Zatiaľ nie je podpísaná, najskôr sa musí ešte preveriť a prepracovať.

Ing. Pudiš uviedol, že na mantinely na športové ihrisko je rozpočet na drevo 25 tis. 
Sk. 
Starosta uviedol, že rezivo zakúpime ešte tento rok a necháme ho preschnúť. 



Kovovú konštrukciu zabezpečí  firma Kovex, ktorá dala  cenovú ponuku vo výške 
37.300,-Sk +daň.
Ing. Lesák oboznámil prítomných so závermi Komisie pre mládež.
-  Hovoril  o uskutočnení  projektov  v rámci  Programu  ochrany  a podpory  detí 
a mládeže  v roku  2004.  Zatiaľ  bolo  vyčerpaných  48  tis.  Sk.  Doporučil  osloviť 
organizácie,  aby  projektu,  ktoré  doteraz  neboli  uskutočnené,  ešte  dodatočne 
uskutočnili. Taktiež aby do 19. 11. 2004  predložili projekty na rok 2005, aby sa mohli 
zapracovať do rozpočtu.
 Tiež treba vyzvať organizácie, ktoré nepodali kompletnú Správu o podujatí, aby ju 
doplnili.
Komisia doporučila, aby sa na detskom ihrisku doplnili ešte nejaké zariadenia,  napr. 
domček, preliezky.
Starosta požiadal, aby predložili návrhy,  podľa ktorých sa dajú zariadenia vyrobiť.
Obecné  zastupiteľstvo   jednohlasne schválilo odmenu za III. štvrťrok 2004 
zástupcovi starostu vo  výške  3000,- Sk    a tajnou voľbou  starostovi obce vo výške 
48,571 % zo skutočne vyplatenej základnej mzdy.

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

              Ján  L a u k o
                                                  starosta obce


