
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v     Liskovej, ktoré   
sa uskutočnilo dňa   23. novembra  2006 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. Schválenie rozpočtu Obce Lisková za rok 2006 
                     6. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lisková č. 2/2006
                        o dani z nehnuteľnosti
                     7. Rôzne,  diskusia, uznesenie
                     8. Záver

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta  Ján  Lauko  privítal  prítomných  a   otvoril  zasadnutie  OZ.  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 PaedDr. 
Mojmíra Šrobára a RNDr. Jaroslava Timku.     
 
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Poslanci jednohlasne za predsedu Pavla Kubalu a za člena Ing. Miloša  Lesáka.
 
Bod č. 4 –  Kontrola uznesení
Starosta skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.

Bod č. 5 –  Schválenie rozpočtu Obce Lisková na rok 2007
Spolu s rozpočtom na rok 2007 , ktorý je záväzný sa museli schváliť aj rozpočty na 
rok 2008 a 2009, ktoré sú orientačné.
Starosta  vyzval  účtovníčku  obce  p.  Bartekovú,  aby  uviedla  bližšie  informácie 
o rozpočtoch.
P.  Barteková  vysvetlila,  že  rozpočty  sa  skladajú  z príjmov  a výdajov.   Príjmy  sú 
daňové, nedaňové a dotácie . Výdaje sú bežné a kapitálové a výdavky  na školstvo.
Rozpočty  boli  zverejnené  na  úradnej  tabuli,  neboli  žiadne  pripomienky  zo  strany 
občanov .
Na rok 2007  je navrhovaný vyrovnaný rozpočet vo výške 20 446,- Sk. Oproti roku 
2006 bol navýšený o 2 %.  Príjmy ešte presne nevieme, pretože príjmy z podielových 
daní FO ešte nie sú známe. Nie je problém rozpočet počas roka meniť rozpočtovými 
opatreniami. 
Pre rok 2008 a 2009 bolo urobené medziročné navýšenie približne o 2,5 %.
Ing. Piroh uviedol, že problém bude najmä  vo financovaní  prenesených kompetencií 
v oblasti  školstva, kde zástupcovia ZŠ  navýšili rozpočet  na rok 2007 oproti roku 
2006 o 460 tis. Sk pričom sa znížil počet  o 20 žiakov .  V roku 2007 po schválení 



rozpočtu pre našu školu bude treba upraviť rozpočet pre oblasť školstva na čiastku 
schválenú štátom. Taktiež  na mzdy pre školskú  jedáleň finančná komisia doporučila 
preveriť žiadanú čiastku, pretože prevyšuje asi o 100 tis. Sk  predpokladané náklady. 
Zástupcovia  školy  predložia  na  obecný  úrad  doklady,  z   ktorých  vychádzali  pri 
výpočte mzdových nákladov na školskú jedáleň. 
Hl. kontrolór Ing.  Piroh dal  každému poslancovi  písomné Stanovisko  k rozpočtu na 
rok 2007.
P. Šrobár uviedol, že už od začiatku roka 2007 treba mzdové prostriedky vyplácať 
opatrne, aby na konci nechýbali.
P. Timko sa informoval, prečo na rok 2007 neboli  v rozpočte zahrnuté náklady na 
výdavky pre zastavovaciu zónu Vyšné Záhumnie.
Starosta uviedol, že  zastavovacia zóna je v schvaľovacom konaní. Po jej schválení, 
pokiaľ sa tak stane v roku 2007, nie je problém navýšiť prostriedky v rozpočte na 
zastavovaciu zónu, pretože na rezervnom účte sú prostriedky, ktoré sa šetrili  na jej 
realizáciu.  Starosta  dal  hlasovať  o schválení  rozpočtu.  Rozpočet  bol  jednohlasne 
schválený.

Bod č. 6  – Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lisková č. 2/2006  o dani 
                    z nehnuteľnosti
Starosta požiadal p. Tomkovú, aby podala vysvetlenie k VZN. P. Tomková uviedla, že 
na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslanci pre rok 2007 doporučili VZN 
nemeniť .
Preto bolo spracované VZN tak ako pre rok 2006. Bolo vyvesené na úradnej tabuli, 
neboli žiadne pripomienky zo strany občanov ani poslancov. 
Poslanci VZN jednohlasne schválili.

Bod č. 7  – Rôzne
Starosta uviedol , že
A/  na valnom zhromaždení by mala byť zrušená SeVaK a.s.  Ružomberok,  ktorá 
bola založená pred 10 rokmi, kde okrem obcí a mesta boli akcionári i zamestnanci. 
V novej  spoločnosti   sú  akcionármi  podľa  počtu  obyvateľov  len  obce  a mesto 
Ružomberok.  Po zrušení starej spoločnosti by naša obec mala dostať vyrovnanie vo 
výške 1. milióna Sk. 
Poslanci  jednohlasne  odsúhlasili,  aby  starosta   obce  hlasoval  na  valnom 
zhromaždení  SeVaK  Ružomberok  a.  s.  dňa  15.  decembra   2006  za  zrušenie 
spoločnosti ku dňu 31. decembra 2006. 

B/ Agropodnik  Bešeňová,  ktorý  nám  zabezpečoval   odvoz  vyseparovaného  skla 
a plastových  hmôt  končí.   V našom  regióne  tieto  služby  zabezpečuje  Ľupčianka 
a Technické služby. Technické služby robia len vrecový zber. Ľupčianka  robí zber do 
1100 l kontajnerov, ktoré je potrebné zakúpiť.  V našom regióne existuje Združenie 
obcí  separovaného zberu,   pre  ktoré Ľupčianka robí  zber  bezodplatne.   Starosta 
doporučil  vstúpiť  do  tohto  združenia  a združenie  požiada  o dotáciu  na  nové 
kontajnery. Pokiaľ budeme mať staré kontajnery,  za odvoz vyseparovaného odpadu 
musíme uhrádzať. /Napr. za 1 kg skla 0,5Sk,  za plasty 10 Sk, za  textil 2 Sk./ 
Poslanci jednohlasne schválili vstup do Združenia obcí separovaného zberu.

C/ budova bývalých  drobných  prevádzok  je  už  dlhú  dobu  nevyužívaná –  chátra. 
V minulom období sme dali inzeráty  o možnosti prenájmu, neskoršie i kúpy budovy 
do všetkých miestnych novín, oznam visí stále na úradných tabulách v obci, taktiež 



tieto oznamy boli vyhlasované miestnym rozhlasom.  Prvý vážny záujemca sa ohlásil 
až teraz, je to firma SLOV.-INT. Export-Import z Trenčína, ktorá si chce prenajať len 
dielňu a sklad pri nej. Tieto priestory budú slúžiť na uskladnenie bavlnárskych priadzí. 
Starosta  predložil  návrh  zmluvy,   ktorá  bola  vypracovaná  v  zmysle  vnútorného 
predpisu obce o nájme nebytových priestorov.
Poslanci  jednohlasne  schválili  uznesenie,  v ktorom   doporučili  starostovi  obce 
podpísať  Zmluvu  o nájme  nebytových  priestorov  v objekte  domu  na  ulici  Vavra 
Šrobára č.  393 v Liskovej  s firmou SLOV.-Int.  Export-Import,  s.r.o.  Trenčín  podľa 
priloženého návrhu zmluvy.

D/  doporučuje pre zástupcu starostu, Pavla Kubalu,  odmenu za II. polrok 2006 vo 
výške 6000,- Sk, ktorú poslanci jednohlasne schválili. Taktiež  navrhol odmenu pre 
poslancov vo výške 3 tis. Sk v čistom za prácu počas celého volebného obdobia. P. 
Timko uviedol, že nesúhlasí s týmto návrhom, k čomu sa pripojil aj p. Lesák. Ostatní 
poslanci uviedli, že odmena nie je premrštená, že si odmenu zaslúžia za práce, ktoré 
vykonávajú vo svojom voľnom čase. Nakoniec všetci poslanci hlasovali za vyplatenie 
navrhovanej  odmeny 3703 BTTOpre poslancov:  Fridricha Jurgoša,  Pavla  Kubalu, 
Ing.  Miloša Lesáka,   Ing.  Jozefa Murinu,  Ing.  Jaroslava Pudiša,  PaedDr. Mojmíra 
Šrobára, RNDr. Jaroslava Timku 
 a  1 852,- Sk BTTO pre poslancov: Jozefa Demku a Štefana Blašku. 

 V tajnom hlasovaní schválili poslanci  starostovi  odmenu za II. polrok 2006 50 %  zo 
skutočne vyplatenej základnej mzdy.
Starosta  uviedol,  že pre   pracovnú zaneprázdnenosť  nemal  možnosť  si  vyčerpať 
dovolenku.  Nemá  vyčerpanú  časť  za  rok  2005  a celú  za  rok  2006.   Poslanci 
jednohlasne  schválili preplatenie  30  dní  dovolenky  za  rok  2006  starostovi  obce 
Jánovi Laukovi.

P. Jurgoš  uviedol, že je poslancom už niekoľko volebných období, ale zasadnutia 
tohto  zastupiteľstva  boli  na   najvyššej  úrovni,  za  čo  poslancom   i starostovi 
poďakoval.  Taktiež  sa  informoval,  ako  sú  spokojní  dôchodcovia   so  stravovaním 
v školskej jedálni.
P. Tomková uviedla, že sa prihlásilo 18 dôchodcov. Zo začiatku si  zakúpili len pár 
lístkov, ale sú spokojní, čo sa prejavilo aj tým, že si dokupujú väčší počet lístkov.

P. Lesák  - predseda komisie pre mládež uviedol, že včera komisia zasadala, kde 
preberali plnenie programu podpory detí a mládeže. Predložil tabuľku prihlásených 
a splnených podujatí,  ktorá je  prílohou tejto zápisnice.  Ďalej  hovoril,  že počul,  že 
podpera na zvon je nevhodná, že sa môže zničiť nielen zvon, ale aj celá zvonica. 
Poslanci oponovali, že  toto je záležitosť   správcu farnosti a cirkevnej rady, ktorí to 
musia riešiť. 

P. Šrobár sa pýtal starostu,  ako funguje škola, či je už prítomná riaditeľka a či bola 
odmenená zástupkyňa p. Majerová. 
Starosta odpovedal,  že p. riaditeľka je stále na PN – v tomto roku spolu už asi 6 
mesiacov. 
Všetko zabezpečuje zástupkyňa, ktorej  schválil odmenu alikvotnú jej práci.
Viac príspevkov do diskusie už nebolo. 

Prehľad o hlasovaní v jednotlivých uzneseniach je prílohou tejto zápisnice.



Bod č. 8 – Záver

Po ukončení pracovnej časti starosta poďakoval za dobrú spoluprácu počas celého 
volebného  obdobia  a odovzdal  im  i Pamätný  list,  zmenšenú  kópiu  nového  zvona 
a ďalšie darčeky. Zároveň ich pozval pri príležitosti ukončenia volebného obdobia na 
slávnostnú večeru do penziónu Stará pekáreň.

Zapisovateľka : Jana Tomková                 ...............................

Overovatelia:  RNDr. Jaroslav Timko       ................................

                       RNDr.  Mojmír Šrobár        ................................

               Ján  L a u k o
                              starosta obce


