
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v     Liskovej, ktoré   
sa uskutočnilo dňa   19. apríla 2005 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. Záverečný účet Obce Lisková za rok 2004
                           6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce 

Lisková
                    7. Auditorská správa Obce Lisková za rok 2004
                    8. Rôzne,  diskusia, uznesenie
                    9. Záver

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta Ján Lauko privítal prítomných 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  Ing. Miloša 
Lesáka a p. Jozefa Demku .
 
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Poslanci  jednohlasne  za  predsedu  zvolili  p.  Pavla  Kubalu,  za  člena  Fridricha 
Jurgoša.

Bod č. 4 – Kontrola uznesení 
Starosta  obce  skonštatoval,  že   uznesenia   z posledného  zasadnutia  OZ  neboli 
ukladacie, predošlé sú splnené .

Bod č.  5 –  Záverečný účet obce Lisková
V tomto  bode  sa  prejednávala  úprava  rozpočtu  na  rok  2004,  plnenie 
a čerpanie   rozpočtu  za  rok  2004,  záverečný  účet   a prerozdelenie 
prebytku hospodárenia.  Návrhy boli  vyvesené 15 dní pred zasadnutím na 
úradnej tabuli.

           Každý poslanec prevzal spolu s pozvánkou návrh na úpravu rozpočtu 
a návrh záverečného účtu.
Vysvetlenie ohľadom úpravy, plnenia a čerpania rozpočtu za rok 2004 podal 
Ing.  Pudiš  – predseda finančnej  komisie.  Vysvetlil  najväčšie rozdiely medzi 
schválený  rozpočtom  a skutočným  plnením.   Najväčšie  rozdiely  boli 
v kapitálových výdavkoch.  Najväčšie  navýšenie rozpočtu  bolo na prestavbu 
školskej  jedálne,  kde  na  základe  požiadaviek  hygieny  museli  byť  všade 
urobené  obklady,  ktoré  neboli  projektované.  Taktiež  sa  museli  zakúpiť  do 
jedálne nadplán určité  zariadenia, aby sme dostali súhlas na prevádzku.



RNDr. Timko sa informoval, prečo bolo čerpanie na opravu Športklubu o 100 
tis.  Sk  nižšie.  Starosta  obce  Ján  Lauko  uviedol,  že  v  rámci  verejného 
obstarávania sa podarilo znížiť cenu  plynofikácie Športklubu.
Ing.  Pudiš  uviedol,  že  finančná  komisia  prejednala  aj  záverečný  účet  a 
členovia doporučili,  aby sa  výsledok hospodárenia  previedol  do  rezervného 
fondu.
Stanovisko k Záverečnému účtu obce Lisková za rok 2004 podal  aj  hlavný 
kontrolór Ing. Piroh, písomnú verziu prevzal každý poslanec pred zasadnutím. 
/Je prílohou zápisnice./   Doporučil Obecnému zastupiteľstvu vysloviť súhlas 
s celoročným hospodárením obce bez výhrad.
Ing. Piroh uviedol, že už i v minulom roku sa prebytok previedol do rezervného 
fondu. Prostriedky z tohto fondu sa môžu využiť len na kapitálové výdavky.
Ing. Piroh informoval poslancov, že podľa nových zákonov platných od  tohto 
roku, sa nemôže úprava rozpočtu robiť dodatočne. Nemôže sa uhradiť náklad, 
ktorý nie je schválený v rozpočte.  Teraz je to najkritickejšie v oblasti školstva. 
Rozpočet  sa  robil  podľa  v minulom  roku  platných  predpisov  tak,  že  škola 
a materská  škola  mali  rozpočtované  prostriedky  spoločne  ako  prenesené 
kompetencie. Tento rok sa však legislatíva zmenila a treba schváliť rozpočet 
na  originálne  kompetencie  v školstve,  ktoré  sa  budú  financovať  z rozpočtu 
obce.
Ing.  Pudiš  uviedol,  že  Finančná  komisia  doporučila,  aby  sa  uskutočnilo 
stretnutie  zástupcov  finančnej  a školskej  komisie,  starostu,  hlavného 
kontrolóra a riaditeľky školy, kde by sa určil spôsob stanovenia rozpočtu na 
originálne  kompetencie  v školstve.  Tento  rozpočet  bude  smerodajný  aj  do 
ďalších rokov, je potrebné ho určiť čo najpresnejšie. Navrhovaný termín je 25. 
apríla  2005  t.j.  v pondelok.  Tam predloží  riaditeľka  podrobne  rozpracovaný 
rozpočet za jednotlivé útvary v školstve. 
       Schválenie zmeny rozpočtu pre oblasť školstva na rok 2005 sa uskutoční 
na     mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Starosta  dal  hlasovať  za  jednotlivé  body  uznesenia.  Každý  bol  schválený 
jednohlasne. (Uznesenie a hlasovanie sú prílohou zápisnice.)

Bod č. 6 - Auditorská správa Obce Lisková za rok 2004
Správu prečítal hlavný kontrolór .  Auditorka overila účtovnú závierku za rok 
2004 s výrokom „bez výhrad“.

Bod č. 7 - Rôzne,  diskusia, uznesenie 

Starosta   obce Ján Lauko predložil v rôznom nasledovné  body:

1. Uviedol,  že  súd vo  veci  trestného oznámenia  na  Obec Liskovú občana 
Albína Brušku vo veci  neoprávneného výkopu protipovodňovej  ryhy v hone 
Kútne  na  súkromnom  pozemku  obvinenie  zamietol,  P.  Bruško  však  teraz 
oslovil Slovenskú správu ciest, zatiaľ nevieme, či sa odvolal aj  na vyšší súd.
2. Súd ohľadom financovania telocvične bol ukončený v prospech našej obce.



3. Na budovu bývalých Drobných prevádzok č. 393 dal starosta vypracovať 
znalecký posudok. Avšak zistili sme, že na  vlastníckom liste máme len 
zastavanú plochu ale  stavbu nie.
Starosta predložil na Katastrálny úrad potrebné potvrdenia a žiadosť 
o zapísanie stavby.
Avšak  delimitačným protokolom bola  z Okresného úradu v Ružomberku  na 
Obec Liskovú za prednostu p. Jána Bellu  prevedená len zastavaná plocha. 
Teraz treba vybaviť nový delimitačný protokol, ktorým by sa previedla stavba 
zo štátu na obec. Ten  však môže vydať len Krajský úrad  v Žiline, čo chce 
starosta čím skôr vybaviť.
4. Na detskom ihrisku sme doplnili nové hojdačky, 4 lavičky, do pieskoviska sa 
doviezol piesok.

Ing.Lesák  žiadal, aby sa staré drevené oplotenie detského ihriska, ktoré bolo 
odstránené, nahradilo novým. Deti pri hre vybehnú rovno na cestu a môže 
dôjsť k úrazu.
Starosta uviedol, že oplotenie staršie deti  hneď polámali, taktiež podlieha 
hnilobe. Teraz sa tam osadia 4 lavičky, ktoré budú taktiež slúžiť ako určitá 
ochrana.
PaedDr. Šrobár sa stotožnil s Ing. Lesákom a uviedol, že pre predĺženie 
životnosti oplotenia  by sa mohli zabetónovať železné nosníky a doplniť ich 
drevenou výplňou.
5. Na futbalovom ihrisku sa doplnilo 25 ks 1,7 m vysokých smrečkov namiesto 
vyschnutých, ktoré sme i s pomocou p. Majstráka zabezpečili zo škôlky 
z Hrabova.

6. Veľa energie vynakladáme na zabezpečenie opravy  cesty III. triedy číslo 
018105 odbočujúcej z cesty I. triedy 1/18 do obce Lisková. Starosta spoločne 
s hlavným kontrolórom Ing. Pirohom sa zúčastnili na viacerých stretnutiach so 
zástupcami VÚC v Žiline i SCP. Vypracovaný je veľmi pekný projekt, taktiež je 
prísľub, že cestu do konca roka opravia. VÚC v Žiline zabezpečí financovanie.

7. Tajným hlasovaním schválili starostovi odmenu za I. štrvrťrok 2005 vo výške 
47,86% zo skutočne vyplatenej mzdy. 
Zástupcovi starostu p. Kubalovi jednohlasne schválili odmenu 3000,-Sk.

8.  Starosta  informoval  poslancov,  že  pre  Komisiu  na  ochranu  verejného 
záujmu pri Obecnom zastupiteľstve v Liskovej obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
rokovací  poriadok  a predsedu  komisie.  Rokovací  poriadok  spracovala  P. 
Tomková,  podľa  vzoru,  ktoré  vypracovalo  právne  oddelenie  ZMOSu  a 
odovzdala  každému členovi  komisie  spolu  s pozvánkou na  zasadnutie  OZ. 
Finančná komisia doporučila schváliť  rokovací poriadok v predloženom znení. 
Poslanci Rokovací poriadok jednohlasne schválili a tiež ako predsedu komisie 
jednohlasne schválili  poslanca RNDr. Jaroslava Timku.



         V rôznom  ďalej  vystúpil  RNDr.  Timko  a informoval  sa  ako je  to 
s využívaním školského areálu pre verejnosť. 
Starosta uviedol,  že pripravená zmluva,  ktorú zostavil   JUDr.  Herich by sa 
mala podpísať na spoločnom zasadnutí  25.4.  2005.  Od utorka by už areál 
mohla využívať i verejnosť.
RNDr.  Timko  dal  návrh  na  vytvorenie  pamätnej  izby,  ktorá  by  mohla  byť 
umiestnená v cirkevnej škole.  Výstava, ktorá bola inštalovaná pri príležitosti 
osláv obce mala veľký úspech. Objavili sa tam predmety, ktoré sú  v tejto dobe 
veľmi  cenné  a  mladšia  generácia  ich  už  ani  nepozná.  Je  potrebné  ich 
zachovať  a vlastníci  by  ich  možno  podarovali,  prípadne  zapožičali  obci  na 
dlhšiu dobu.
Starosta  podporil  tento  nápad.  Pracovníčky  obce  i s pomocou  p.  Ladislava 
Demku oslovia známych vlastníkov takýchto predmetov. Taktiež starosta osloví 
p. farára ohľadom nájmu, aby sme pamätnú izby otvorili čím skôr.
RNDr.  Timko  taktiež  pochváli  stránku  Liskovej,  ktorá  je  zverejnená  na 
internete.
Aktualizuje ju Ing. Lesák, boli by dobré, keby bol aj finančne ohodnotený.
Starosta uviedol, že s tým ráta. 

Ing. Lesák sa informoval v akom stave je územný plán.
Starosta odpovedal, že do konca júna nám ho má firma GAM predložiť , potom 
ho ešte musí schváliť obecné zastupiteľstvo.

          Ing.  Pudiš  uviedol,  že  Severoslovenská  vodárenská  spoločnosť 
prevádzkuje kanalizačnú sieť, ktorej majiteľom je Obec Lisková. Je potrebné 
uzatvoriť  Zmluvu o  stanovení    podmienok    nájmu  a     prevádzkovania 
verejnej   kanalizácie  v obci  Lisková  s nájomcom  Severoslovenskou 
vodárenskou  spoločnosťou  a.s.  Ružomberok.   Finančná  komisia  podrobne 
prejednala  znenie  zmluvy  a   doporučila  zmluvu  podpísať.  Ing.  Pudiš 
poslancom najdôležitejšie body zmluvy prečítal.
Starosta uviedol, že všetky obce už zmluvu podpísali. 
Poslanci jednohlasne doporučili starostovi obce zmluvu podpísať.
 Poslanec  p.  Demko  predložil  žiadosť  Obecnej  organizácie  SNS  Lisková,  ktorá 
žiadala  súhlas obecného zastupiteľstva  na organizovanie  tanečných zábav 2x do 
mesiaca pre kultúrne vyžitie mládeže.  Teraz chodí za zábavou do okresného mesta, 
kde hrozí väčšie nebezpečenstvo v oblasti drog.  Za dôstojný priebeh podujatí bude 
zodpovedný  Tibor  Lauko  a Miroslav  Zigo.  P.  Demko  ešte  doplnil,  že  v prípade 
súhlasu majú prísľub p. Kamenickej, že nájom by bol nižší ako je bežne. 
Starosta uviedol, že p. Zigo sa s ním rozprával o týchto zábavách, ktoré mali byť raz 
za mesiac a raz do mesiaca by urobil v nedeľu zadarmo mládežko pre maloletých.
RNDr. Timko konštatoval,  že súhlas s organizáciou zábav dáva starosta, s čím sa 
ostatní  poslanci  stotožnili.   Poslanci  súhlasili,  aby  sa  zábavy  uskutočňovali,  ak 
organizátori zabezpečia poriadok, ale nie len v budove DKD, ale aj v obci. V prípade, 
že  by  chcela  zorganizovať  zábavu  alebo  ples  spoločenská  organizácia  alebo 
združenie  v obci  -  budú  mať  prednosť.  S týmito  podmienkami  bude  p.  Zigo  – 
zástupca SNS písomne oboznámený.  O tomto bode sa nehlasovalo.



             Keďže viac príspevkov do diskusie nebolo,   starosta poďakoval prítomným 
za účasť a zasadnutie ukončil.
         

Zapisovateľka : Tomková
Overovatelia: Ing. Miloš Lesák  ................................
                      Jozef Demko       ................................
              Ján  L a u k o

                                                  starosta obce


