
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v     Liskovej, ktoré   
sa uskutočnilo dňa   15.  mája 2007 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. Programové vyhlásenie na volebné obdobie 
                               rokov 2007- 2010
                           6. Zmena rozpočtu Obce Lisková na rok 2007 rozpočtovým
                               opatrením č. 1
                          7. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lisková
                          8. Rôzne, diskusia, uznesenie.

                   9. 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 p.  Oľgu 
Leškovú a Ing. Miloša Lesáka.  

Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Poslanci jednohlasne zvolili za predsedu Pavla Kubalu a za člena  PaedDr. Mojmíra 
Šrobára.

       Bod č. 4 – Kontrola uznesení z 3. apríla a z 23. apríla 2007.
Starosta konštatoval, že uznesenia boli splnené, alebo sa priebežne plnia.

       Bod č.  5 -  Programové vyhlásenie na volebné obdobie  rokov 2007- 2010
       Bod č.  6 -  Zmena rozpočtu Obce Lisková na rok 2007 rozpočtový opatrením č. 

1
Starosta uviedol, že tieto 2 body sú previazané,  takže sa budú prerokovávať 
spoločne.
Požiadal Ing. Murinu – predsedu Finančnej a legislatívnoprávnej komisie, aby 
predložil poslancom doporučenia ich komisie.
Ing. Murina uviedol, že na zasadnutí prerokovávali viac závažných bodov.
1. Štatút obce, Organizačný poriadok, Pracovný poriadok a Poriadok odmeňovania.

Tieto dokumenty mala komisia prerokovať a  aktualizovať tak, aby boli v súlade 
so zákonom. Komisia ich posúdila, ale vzhľadom k tomu, že sú neaktuálne,   je 
ich  potrebné úplne prerobiť.  Pracovníčky zodpovedné za ich  aktualizáciu  dva 
dokumenty –  Organizačný poriadok a Štatút obce /v priebehu rokovania Štatút 
obce  zamenený  za  Pracovný poriadok/  -  spracujú  a do  20.  6.2007  predložia 
FaLPK, ktorá ich bude pripomienkovať tak, aby mohli byť schválené na zasadnutí 
OZ  dňa  26.  6.  2007.    O  tomto  návrhu  dal  starosta  hlasovať,   návrh  bol 
jednomyseľne schválený.



Komisia  taktiež  prehodnocovala  mzdy  pracovníkov  a porovnávala  ich  podľa 
náplní  práce.  Náplne  práce,  ktoré  komisia  obdržala  boli  tiež  až  z roku  2002 
a osobitne doplnené o práce,  ktoré pracovníčky vykonávajú naviac.  Vzhľadom 
k tomu, že na obec prešlo veľa nových kompetencií, doporučuje  spracovať nové 
pracovné  náplne  pre  všetkých  pracovníkov.   Organizačnú  štruktúru  a mzdy 
nevedeli posúdiť či sú v norme, preto doporučujú uskutočniť personálny audit.

2. Žiadosť  p. Miroslavy Maslovej o príspevok na zabezpečenie špeciálnej  liečby 
pre jej  ťažko zdravotne postihnutého syna.
Žiadosť komisia prerokovala a  doporučila príspevok vo výške 25 000,-Sk, ktorý 
poslanci jednomyseľne schválili.

3. Príspevok pri narodení dieťaťa – komisia navrhla 2 varianty : 3000,-Sk a 5000,-
Sk
Starosta dal hlasovať o výške príspevku 5000,-Sk, ktorý poslanci jednomyseľne 
schválili.

 4.  Zmena  stravovania   pracovníkov  obecného  úradu  –  ukončiť  zabezpečenie 
stravovania  gastrolístkami  a zabezpečiť  stravovanie  v školskej  jedálni. 
Gastrolístkami  bude  zabezpečené  stravovanie  iba  počas  prázdnin.  K tomuto 
bodu  PeadDr.  Šrobár  uviedol,  že  sa  podporí  vlastné  zariadenie,  znížia  sa 
náklady obce na zabezpečenie obedov a taktiež   pracovník obecného úradu, 
ktorý bude v stravovacej komisii, môže pripomienkovať kvalitu stravy. 

1 Zmena  rozpočtu  obce  Rozpočtovým  opatrením  č.  1  –  komisia  prejednávala 
zmenu rozpočtu a navrhla 3 rôzne varianty.

Hlavný kontrolór Ing. Piroh uviedol, že by bolo potrebné najskôr prejsť bod po bode 
Programové vyhlásenie na volebné obdobie 2007-2010 a až potom urobiť zmenu 
rozpočtu.

PaedDr. Šrobár uviedol, že treba prehodnotiť najmä plán investičných akcií. Či sa 
ide robiť chodník od cintorína po kultúru  tento rok, stavebná komisia nedoporučila 
uskutočniť  v roku  2007  na  objekte  obecného  úradu  žiadne  úpravy,  taktiež 
nedoporučila, aby sa zbúrala márnica na cintoríne.
 Ing.  Piroh  skonštatoval,  že  čo  sa  týka chodníka,  už  na  minulom zasadnutí  OZ 
starosta  vysvetľoval,  že  je  veľký  problém  vo  vybavovaní  povolení.  Taktiež  bude 
potrebné oveľa vyšší objem finančných prostriedkov ako je rozpočtované na chodník 
v roku 2007. Ďalej uviedol, že ak sa nebude pokračovať v oprave úradu, treba akciu 
buď zrušiť alebo posunúť na ďalšie roky. 
Starosta  navrhol,  aby  schválili  aspoň  rekonštrukciu  hygienických  zariadení 
začiatkom roku  2008,  pretože  v zime skôr  zoženie  dobrého  murára  – odborníka 
a tiež pracovníci verejnoprospešných prác v zime nemajú až toľko práce. Poslanci 
doporučili všetky opravy budovy obecného úradu uskutočniť až v roku 2009.

Ing. Piroh upozornil, že márnica je schátraná, občania ju kritizujú – treba zistiť, či nie 
je uvedená ako kultúrna pamiatka, ale niečo s ňou treba robiť.

RNDr. Timko sa vyjadril,  že programové vyhlásenie nie je potrebné  silou mocou 
schváliť, ale schváliť ho až vtedy, keď bude kvalitne spracované.

Starosta  uviedol,  že  už  tretie  zasadnutie   OZ  sa  prerokováva  programové 
vyhlásenie, najskôr predložil svoje programové vyhlásenie poslancom,  dopĺňali ho 
všetky komisie, FaLPk sa s ním už viackrát zaoberala, bolo by dobré,  keby sa už 
schválilo. Vyjadril sa aj k stavu márnice, ktorá sa už dlhšie neopravovala, chátra, 
padá z nej škridla,  ohrozuje okoloidúcich – je nutné rozhodnúť čo sa s ňou ide robiť 
– či zbúrať alebo opraviť – jej terajší stav je neúnosný.



 RNDr. Timko doporučil   urobiť  stavebné projekty na obidva chodníky a ponechať 
v rozpočte na rok 2007  aj financie plánované na ich vybudovanie. Pokiaľ sa bude 
dať , urobí sa chodník až ku cintorínu, ak nie financie sa presunú na budúci rok.

Tento  návrh podporil  aj    Ing.  Piroh   s tým,  že  zmena  rozpočtu  sa  dá  urobiť  aj 
v priebehu roka. 

Ing. Lesák doporučil, aby sa na druhú etapu rekonštrukcie námestia vyhlásila súťaž, 
prípadne  požiadali  študentov  vysokej  školy  o vypracovanie  projektu.  Starosta 
uviedol,  že  projekt  na  II.  etapu je  spracovaný.  Ing.  Lesák  požiadal,  aby starosta 
predložil  projekt  na  II.  etapu   rekonštrukcie  námestia,  pretože,  keď  ho  poslanci 
pripomienkovali  nebol  prítomní  a tiež  sú  v terajšom  zastupiteľstve  noví  poslanci. 
Taktiež chcel vedieť, či je pamätník a chodník architektonicky prepojený  s námestím.
Starosta  predložil projekt poslancom k nahliadnutiu.

P. Macíková uviedla, že bude potrebné uskutočniť pasportizáciu cintoríne v zmysle 
schváleného VZN aj podľa zákona.  Je to náročná práca. Ponúkli nám program na 
spracovanie v počítači. Bol by zverejnený aj na našej webovej stránke. Pri úprave 
rozpočtu by sa mohla navýšiť aj položka pohrebníctvo.  Ponuka je celkom prijateľná, 
porovnávali  sme  s inými  firmami,  ktoré  za  porovnateľné  služby  žiadajú  až 
dvojnásobok financií. Navrhla, že v prípade záujmu poslancom program predvedie.
P. Martonová podporila jej návrh, je to zaujímavý program, sme veľká obec, treba ísť 
po novom.
PaedDr.  Šrobár  doporučil,  aby sa  na program pozrel  Ing.  Lesák  a na najbližšom 
zasadnutí sa rozhodne. 
 Starosta  dal  hlasovať  o zmene  rozpočtu  obce  na  rok  2007     Rozpočtovým 
opatrením č. 1,  podľa návrhu č. 3, ktorý predložila Finančná a legislatívnoprávna 
komisia a ktoré je  prílohou č. 1 -  s nasledovnou úpravou: Bod 4, položka 7 bude 
znížená  z Investičnej  bytovej  výstavby,  na  ktorú  bolo  plánované   1  632  000,-  Sk 
o 100 000,-  Sk  a o túto  sumu  sa  navýši  položka  Sociálna  starostlivosť.  Všetci 
poslanci hlasovali za.

P.  Martonová  doporučila,  aby  sa  zakomponovalo  do  programového  vyhlásenia 
zriadenie zberného dvora a zriadenie kompostoviska posunúť aspoň na rok 2008.

Ing. Murina sa informoval, koľko by boli náklady na zriadenie kompostoviska.
 P. Tomková uviedla, že na obecné kompostovisko,  na ktorom by sa spracovalo do 
30 t zeleného odpadu,  by boli náklady do 100 tis.Sk.  Projekt máme spracovaný, je 
to  stavba, na ktorú nie sú potrebné povolenia z nadriadených orgánov.

Ing. Murina doporučil preložiť kompostovisko na rok 2008, ak sa bude dať aj na jeseň 
2007. 

P. Roštek nesúhlasil  s návrhom FaLPK, aby bola oprava budovy obecného úradu 
posunutá až na rok 2009.  Obecný úrad reprezentuje  obec,   fasáda je  ošarpaná, 
odlupuje sa - je to nedôstojné a do roku 2009 to bude ešte horšie.

PaedDr. Šrobár sa pýtal, koľko presne budú stáť všetky projekty, ktoré sú potrebné 
na zabezpečenie investičnej bytovej výstavby.

Starosta uviedol, že zatiaľ to presne nevieme povedať.

RNDr.  Timko  uviedol,  že  obec  dlhé  roky   do  areálu  Športklubu  investuje  veľké 
peniaze.



Navrhol, aby OŠK Lisková spracovalo podnikateľský zámer, aby sa už vynaložené 
investície zužitkovali.

Ing. Lesák doporučil vypísať súťaž, azda by sa niekto našiel, kto by dal vyšší nájom.

Starosta uviedol, že v súčasnosti robia prácu pri organizovaní športu v obci 3 ľudia 
a pokiaľ  finančne  Obecnému  športovému  klubu  nepomôže  obec,  futbal   v obci 
skončí.  Aby chlapci mohli futbal hrať,  sú potrebné peniaze.
Ing. Piroh  a p. Roštek potvrdili  jeho slová a požiadali,  aby aj ostatní priložili  ruky 
k dielu, Ing. Lesák je v správnej rade OŠK, takže o týchto veciach vie.

Ing. Piroh vysvetlil poslancom, že časť budovy Športklubu je obecná, ale prístavba 
patrí OŠK, za túto časť OŠK platí obci i daň z nehnuteľnosti.
 Už  v minulosti  bol  záujem  o odkúpenie  časti  budovy,  ktorá  je  obecná,  rôznymi 
podnikateľskými subjektami i samým OŠK, čo však poslanci neschválili.  V roku 1996 
bola  schválená zmluva medzi  obcou a OŠK o bezplatnom prenájme na 20 rokov 
s tým, že príjmy z budovy môžu byť využité len na podporu športu.
 
Ing.  Lesák  doporučil,  aby  sa  v súčasnosti,  keď  je  prezidentom  OŠK  starosta, 
uskutočnili kroky o prevod celej budovy do vlastníctva obce.

Starosta uviedol, že je tam veľa vlastníkov na pozemku, ktorých  treba najskôr  zistiť 
a vysporiadať.
Ing. Murina  skonštatoval,  že pokiaľ sú nevysporiadané pozemky, budovu kúpiť je 
nezmysel, pretože vlastník si môže žiadať za nájom pozemkov veľmi vysoké sumy.

PaedDr. Šrobár uviedol, že vyšší nájom z budovy Športklubu nemôžeme očakávať. 
Ak  chceme  aby  sa  zmenila  kategorizácia,  museli  by  sme  znova  investovať.  Ak 
nemáme iného záujemcu o nájom,  je zbytočné vypovedávať zmluvu. Firma REHOS 
určite nemá mimoriadne zisky a žiadny podnikateľ nepôjde do straty. OŠK má ročný 
rozpočet 900 tis.Sk a takého nájomcu, ktorý by bol schopný zaplatiť  nájom v tejto 
výške nenájdeme.
Ak  chceme  zvýšiť  úroveň  Športklubu,  treba  urobiť  rekonštrukciu  –  nadstavbu, 
prestavbu  vnútorného  zariadenia.  V tom prípade  je  potrebné  spracovať  stavebný 
projekt a rozpočet na tieto práce. 

RNDr.  Timko  navrhol,  že  to  môže  byť  v podnikateľskom  zámere,  ktorý  bude 
v programovom  vyhlásení,  ale  je  potrebné  určiť  aj  zodpovedné  osoby  za  jeho 
spracovanie.
Starosta dal hlasovať za Programové vyhlásenie obce Lisková na roky 2007-2010 
s doplnením o Podnikateľský zámer OŠK.
Ing. Lesák a RNDr. Timko sa zdržali hlasovania, ostatní hlasovali za jeho prijatie.

 Bod č. 7 -  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lisková 
Starosta požiadal p. Tomkovú, aby poslancom podala k nemu bližšie vysvetlenie.
P. Tomková uviedla, že Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lisková 
s výhľadom do roku 2015 (PHSR) je strednodobý strategický dokument,  ktorý na 
základe  analýzy  hospodárskeho  a sociálneho  rozvoja  obce  stanovuje  priority  pre 
rozvoj obce v budúcnosti. Je to otvorený dokument. Je možné ho meniť a dopĺňať na 
zasadnutí  každého  zastupiteľstva.  Príprava  na  jeho  spracovanie  trvala  dlhšie, 
program sa spracúva  od roku 2005. Predchádzalo mu najskôr zisťovanie, čo by 
uprednostnili  občania  Liskovej,   aby  smerovanie  našej  obce  bolo  v súlade  so 
záujmami čo najväčšieho  počtu obyvateľov.  Občania boli  oboznámení miestnym 
rozhlasom,  vyvesením  na  úradnej  tabuli,  zverejnením  na  webovej  stránke  obce. 



Taktiež  do  každého  domu bol  doručený  dotazník,   v ktorom sa  mohli  občania  /i 
anonymne/  vyjadriť  ku  všetkým otázkam života  i budúcnosti  obce.    Dotazník  je 
i v súčasnosti  vyvesený  na  chodbe  obecného  úradu  a po  vyplnení  je  možné  ho 
odovzdať pracovníkom, prípadne vhodiť do schránky OÚ.
Návrh na Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lisková bol predložený 
už  poslancom  v minulom  zastupiteľstve  v roku  2006,  predjednávala  ho  FaLPK. 
Poslanci ho vtedy neschválili, žiadali ho doplniť. Program bol doplnený a znova bol 
predložený každému poslancovi.  Po schválení  sa predkladá  na Krajský úrad do 
Žiliny. Pri niektorých žiadostiach o dotácie je potrebné dokladovať, že akcia na ktorú 
žiadame financie,  je zakomponovaná do tohto programu.
RNDr. Timko uviedol,  že nedoporučuje aby bol schválený, lebo je napísaný veľmi 
všeobecne. Pokiaľ ho ostatní  poslanci čítali, tak jeho slová potvrdia.
P. Roštek namietal, že on si ho celý pozorne prečítal a hodnotí ho kladne. Sú tam 
veci  z histórie,  súčasnosti  aj  plány do budúcnosti.  Jemu sa páčil  a doporučuje ho 
schváliť.
P. Tomková uviedla, že sú tam síce aj všeobecné state, ale sú tam najmä konkrétne 
údaje a veci.
PaedDr. Šrobár doporučil PHSR schváliť, ak bude dačo potrebné doplniť, doplníme 
ho v budúcnosti.
Starosta  dal  hlasovať.  RNDr.  Timko  a Ing.  Lesák  sa  zdržali  hlasovania,  ostatní 
hlasovali za prijatie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lisková do roku 
2015.

Bod č. 8 - Rôzne, diskusia, uznesenie

A /  Starosta oboznámil prítomných, že vo vlastníctve našej obce je kanalizácia spolu 
s prečerpávacou stanicou, ktorá je v nájme SEVAK-u. Túto prečerpávaciu stanicu je 
potrebné zrekonštruovať, čo chce  SEVAK  a zabezpečí aj finacovanie. Ale žiadajú, 
aby potom prečerpávaciu stanicu previedla obec do majetku SEVAK-u.  Návrh na 
dohodu o bezodplatnom prevode starosta predložil poslancom.
Hlavný  kontrolór  Ing.  Piroh  uviedol,  že  obec  nemôže  urobiť  bezodplatný  prevod 
majetku obce, musí tam byť uvedená určitá suma.
Ing.  Murina  navrhol,  aby  sa  spracovala  zmluva,  v ktorej  bude  uvedené,  že 
prečerpávačku nebude možné zrušiť.
PaedDr. Šrobár doporučil, aby sme sa poradili s nejakým odborníkom, aby zmluva 
bola urobená právne dobre a tiež za akú cenu obec prečerpávaciu stanicu predá.
Poslanci  doporučili  prejednávať  túto  záležitosť  na  ďalšom  zasadnutí  obecného 
zastupiteľstva.

B /  Žaloba p.  Balalovej   na starostu obce Lisková ohľadom pozemkov. Starosta 
uviedol,  že  dostal  predvolanie  na  súd.  Požiadal,  aby  poslanci  schválili  na 
zastupovanie právnika JUDr. Klobušiaka. 
RNDr. Timko sa pýtal na koho je žaloba adresovaná. Starosta odpovedal, že na Jána 
Lauku – starostu obce Lisková.
Starosta dal hlasovať. Všetci poslanci hlasovali za to, aby  v spore s p. Balalovou 
starostu zastupoval právnik JUDr. Klobušiak.

C /  Kontrola z Obvodného úradu životného prostredia
 Na základe udania členov Združenia jaskyniarov bola u nás kontrola z Obvodného 
úradu životného prostredia.  Starosta  uviedol,  že  skutočne  naši  občania  vytvárajú 
čierne skládky okolo celej obce.  Skládka TKO, ktorá bola už uzatvorená je priebežne 
rekultivovaná, ale občania tam stále vyvážajú smeti. Smeti ukladajú  popri jaskyni, ku 
Váhu,  nad  družstvo,  do  jamy  na  cintoríne.   Pracovníci  obce  a zamestnanci  na 
verejnoprospešných práca stále zbierajú smeti, likvidujú skládky. Taktiež deti zo školy 



chodia  čistiť  potoky,  ulice  i prírodu  v okolí.  Dookola  sa  to  opakuje.  Máme  veľmi 
liberálne  postavené  poplatky.  Poplatok  u nás  je  33,-  Sk  za  odvoz  a  likvidáciu  1 
smetnej nádoby, obec dopláca ďalších 5,- Sk. Náklady na separáciu plne hradí obec. 
Napriek  tomu,  že  poplatok  za  vysypanie  nádoby  je  naozaj  nízky,  obyvatelia 
neodovzdávajú  odpad  na  zneškodnenie  na  skládke,  ale  vyvážajú  ho  za  dedinu. 
Nepomáha  žiadna  osveta.  Budeme  musieť  prehodnotiť  celý  systém  odpadového 
hospodárstva v našej obci a prejsť na paušálny poplatok ako je to v iných obciach . 
Pokuty,  ktoré môže dostať obec za znečisťovanie životného prostredia,  môžu byť 
veľmi vysoké. Pokiaľ sme zistili vinníka, bola mu vyrubená pokuta do výšky 5000,- 
Sk, väčšinou vinníkov  však  zistiť nevieme.
Každý  občan  tvorí  odpad  a každý  si  ho  musí  i uhradiť  náklady  na  jeho  odvoz 
a zneškodnenie. 

P. Macíková vysvetlila aký systém likvidácie odpadov bol v minulosti,  aký je teraz 
a aký systém navrhujeme. Doporučila, aby sa systém zmenil aj počas roka.
V minulosti bolo možné kombinovať poplatok a množstvový zber, po zmene zákona 
sme prešli len na  množstvový zber - poplatok za 1 smetnú nádobu. Do budúcnosti 
navrhujeme poplatok na osobu s tým, že sa môžu zvážiť  rôzne úľavy , prípadne 
zvýhodniť občanov, ktorí separujú odpad.

RNDr.  Timko  uviedol,  že  znečistenie  obce  spôsobujú  nečestní  ľudia,  ale  budú 
„potrestaní“  najmä čestní.
Ing. Lesák navrhol zvýšiť pokutu pre tých, ktorí vytvárajú divoké skládky.
Starosta znova zopakoval, že ťažko je pokutovať, keď páchateľ je neznámy. 
 P. Martonová uviedla, že sa bola pozrieť, keď pracovníci likvidovali divoké skládky. 
Je to hnus – odpad je už čiastočne rozložený, rozpadá sa, smrdí, obdivuje, že to tí 
ľudia vôbec robia. Je za navrhnutý spôsob – platenie poplatku každým občanom, ale 
aby sa zohľadnila aj sociálna stránka.

Ing.  Murina  navrhol  pripraviť   všetky podklady týkajúce  sa likvidácie  odpadov za 
minulý rok a predložiť komisii.

D / Doporučenia Komisie pre mládež  
Ing. Lesák uviedol, že  v Komisii pre mládež prejednali všetky prihlásené projekty z 
Programu ochrany a podpory detí a mládeže. Doporučujú, aby boli podporené všetky 
okrem troch,  ktoré  sa  mali  uskutočniť  v zime  –  ale  neuskutočnili  sa.   Tabuľku  s 
prehľadom  projektov  dostal  každý  poslanec. Vzhľadom  k  tomu,  že  celková 
požadovaná suma prekročila schválený rozpočet (požiadavka 78 700,-Sk a položka z 
rozpočtu je 60 000,-Sk) komisia doporučuje OZ prehodnotiť výšku položky v rozpočte 
na kalendárny rok 2008.

LO OŠK (lyžiarsky oddiel) neuskutočnil dva naplánované projekty (viď príloha projekt 
č. 20 a č. 21) v sume 15 600,-Sk a Domka jeden naplánovaný projekt (viď príloha 
projekt  č.1) v sume 3000,-Sk pre zlé snehové podmienky. Neuskutočnením týchto 
projektov sa celková požadovaná suma znížila na sumu 60 100,-Sk.
Pri  rozdeľovaní  finančných  prostriedkov  komisia  postupovala  podľa  kľúča 
aktualizovaného PPODM (podpora na osobu a deň do výšky max 90,-Sk.)

- Komisia doporučuje pracovníčke OÚ postupovať pri vyplácaní dotácie na projekty 
podľa  platného PPODM t.j.  zálohovo vopred vyplatiť  max ½ zo schválenej  sumy 
a druhú  časť  doplatiť  až  pri  doložení  a skontrolovaní  prezenčnej  listiny  a správy 
z podujatia  spolu  s kontrolou  splnenia  požadovanej  propagácie  t.j.  plagát 
a vyhlásenie v miestnom rozhlase ako o akcii vykonanej s finančnou podporou OÚ 
Lisková.



P.  Barteková  uviedla,  že  na  1  projekt  z roku  2006   –  Veselá  tancovačka  bola 
vyplatená suma 2000,- Sk v roku 2007. 

- Komisia doporučuje vykonať výmenu pletiva (súčasné pletivo je roztrhané a tým 
nebezpečné pre deti a taktiež veľkosť oka na pletive je nevhodná – príliš veľká, čím 
pletivo  stráca  na  opodstatnení)  spolu  s náterom  stĺpov  na  asfaltovom  detskom 
ihrisku. Od domu p. Karníka doplniť tretí rad pletiva. 
    RNDr. Timko doporučil, aby sa pletivo použilo pri zakladaní kompostoviska.

-  Komisia doporučuje vykonať premaľovanie čiar na asfaltovom detskom ihrisku.

- Komisia po preskúmaní verejnej mienky doporučuje doplniť detské ihrisko vedľa 
asfaltového ihriska o nové hojdačky a preliezačky pre deti nakoľko súčasný stav je 
kapacitne nepostačujúci.

-   Komisia  doporučuje  dokončiť  výstavbu  hokejbalového  ihriska  pripevnením 
gumového  pásu  (šírka  cca  20  cm)  medzi  mantinelom  a asfaltom,  aby  sa  dosky 
neničili korčuľami.

Starosta dal hlasovať za návrh komisie ohľadom schválených projektov z Programu 
ochrany a podpory detí a mládež, všetci poslanci boli jednomyseľne za. Prehľad 
projektov je prílohou uznesenia.

Ing. Lesák doporučil doplniť komisiu pre mládež p. Slavomírom Lukačom ml., ktorý 
pracuje s evanjelickou mládežou.
Poslanci jeho návrh jednomyseľne schválili.

Starosta uviedol, že aj ostatné doporučenia komisie akceptuje, na niektorých veciach 
sa už pracuje, ostatné budú urobené priebežne.

RNDr. Timko sa informoval, prečo sa preniesli hojdačky do školy.

Starosta uviedol, že tie hojdačky, ktoré sa preniesli do školy, využívali najmä väčšie 
deti-mládež  a  ohrozovali menšie deti. Taktiež na nich vysedávali, popíjali alkohol a 
vystrájali celú noc až do ranných hodín. 
Areál školy je otvorený pre verejnosť  iba  v určité hodiny,  v  tesnej blízkosti nebývajú 
ľudia a tiež  sa dá skôr  skontrolovať, prípadne zamedziť vstup určitým osobám.

Ing. Lesák doporučil požiadať Políciu v Liptovskej Teplej, pod ktorú patríme, aby 
urobili v areáli školy kontroly, prípadne aj či mládež, ktorá sa tam zdržuje nepoužila 
alkohol.

Ing. Lesák doporučil, aby sa zverejnilo pre občanov našej obce, že je možné 
využívať aj tenisové kurty pri Športklube.
Ing. Piroh uviedol, že kľúče sú u neho a na dvoch kurtoch môžu hrať naši občania.

F /  RNDr. Timko doporučil schváliť pre personálny audit na obecnom úrade firmu 
Emark, ktorá robila audit aj v jeho práci. Poslanci návrh jednomyseľne schválili.

Ing. Murina doporučil, aby bol už vypracovaný a schválený nový Pracovný poriadok 
obce Lisková, keď príde firma robiť audit. Navrhol v termíne do 20. 6.2007 namiesto 
Štatútu obce vypracovať pracovný poriadok. Poslanci jednomyseľne schválili návrh, 
aby sa spracoval organizačný poriadok a pracovný poriadok.



G/ RNDr. Timko uviedol, že situácia v Liskovej by si žiadala vytvoriť obecnú radu –v 
zmysle zákona 369/1990 o obecnom zriadení môže mať max 3 ľudí. Voľba by sa 
mala uskutočniť tajným hlasovaním, aby sa poslanci mohli slobodne rozhodnúť.

Starosta namietal, že  obecná rada, ktorá je len poradným orgánom,  mala význam, 
keď bolo 20-30 poslancov. Teraz máme 9 poslancov,  zastupiteľstvá sú naplánované 
každých 6 týždňov,  v naliehavých prípadoch  sú zvolávané  aj mimoriadne 
zasadnutia obecného zastupiteľstva. Určite nikde v okolí pri takomto počte poslancov 
obecnú radu nemajú  - je naozaj neopodstatnená.
Doporučuje, aby si to poslanci premysleli a zvážili opodstatnenosť s tým, že táto 
otázka sa prerokuje na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Ing. Murina doporučil, aby sa o schválení obecnej rady rokovalo vtedy, keď budú 
všetci poslanci včetne PaedDr. Mojmíra Šrobára, ktorý musel odísť  pred skončením 
zasadnutia. Tiež sa treba dohodnúť akým kľúčom sa budú schvaľovať členovia 
obecnej rady.

RNDr. Timko uviedol, že  2 členovia by  mali byť za KDH, ktoré vo voľbách získalo 5 
mandátov na poslancov.  Zároveň požiadal starostu aby dal hlasovať ihneď, či 
poslanci sú za zriadenie obecnej rady. 

Starosta dal hlasovať -  7. poslancov bolo za zriadenie obecnej rady, p. Roštek bol 
proti.
Pri hlasovaní, či rada má byť zvolená tajným hlasovaním: p. Roštek a Ing. Murina 
boli proti,  ostatní boli za tajné hlasovanie.
V tajnom hlasovaní boli za členov rady zvolený PaedDr. Mojmír Šrobár  a p. Kubala 
so 6 hlasmi a Ing. Lesák s 5 hlasmi. RNDr.  Timko a Ing. Murina dostali po 2 hlasy. 

H / RNDr.  Timko  uviedol,  že  pokiaľ  zisťoval  náklady  na  personálny  audit,  ktorý 
uskutoční  firma   Emark,   by  mali  byť  okolo  60  000,-  Sk.   Túto  sumu presunúť 
z položky reprezentačné.
Ing. Murina doporučil urobiť úpravy v rozpočte až po oficiálnej dohode a podpísaní 
zmluvy s firmou Emark.
Starosta  dal  slovo  p.  Tomkovej,  ktorá  uviedla,  že  v minulom  volebnom  období 
poslanci doporučili zmenu audítora, ktorý robil  celkový finančný audit v obci už viac 
rokov. Vzhľadom k tomu, že práca v samospráve je veľmi  špecifická,  oslovili  sme 
okolité  obce  a mestá   a pokiaľ  sme  dostali  dobré  referencie,  následne  sme 
kontaktovali  aj  audítorov.  Požiadali  sme ich,  aby oficiálne  predložili  podmienky – 
pracovné a finančné.  
Ponuky  piatich  audítorov  prejednala  FaLP  komisia  a doporučila  zastupiteľstvu 
jedného  z nich.   P.  Tomková  požiadala  poslancov,  aby  zvážili,  či  i v prípade 
personálneho  auditu  neoslovia  aj  iné  firmy,  ktoré  by  mali  prax  aj  s prácou 
v samospráve a možno nižšie finančné požiadavky.

RNDr. Timko požiadal starostu, aby dal hlasovať o znížení reprezentačného o 60 tis. 
Sk, ktoré budú rezervou na úhradu auditu. Starosta dal hlasovať. P.Demko, P. Roštek 
a Ing. Murina sa zdržali hlasovania, ostatní hlasovali za predložený návrh.

CH /    RNDr.  Jaroslav  Timko  navrhol,  aby bol znížený úväzok hlavného kontrolóra 
na  1  hod.  na  deň.  Svoj  návrh  zdôvodnil  tým,  že  z  Plánu  kontrol  a zo  Správ 
o vykonaných kontrolách, ktoré hlavný kontrolór poslancom v minulosti predložil,  si 
urobil  prepočet  aké práce a za aký čas ich kontrolór  vykonáva. Taktiež prepočítal 



koľko  bolo  urobených  kontrolných   úkonov  a   koľko  môže  trvať  ten  ktorý  úkon. 
Pripočítal tiež aj určitú časovú rezervu.  RNDr. Timko uviedol, že podľa jeho názoru 
polovičný pracovný úväzok je dosť  veľa,   1  hod.  denne je  na kontrolnú činnosť 
postačujúca. 

Ing.  Murina  sa  informoval,  či  existuje  evidencia  dochádzky kontrolóra  a zástupcu 
starostu.
Hlavný kontrolór Ing. Piroh odpovedal, že na začiatku si robil podrobný výkaz, keďže 
ho nikdy poslanci nepožadovali,  dnes to už nerobí. Ale kto pozná prácu hlavného 
kontrolóra vie, že za jednu hodinu denne sa to nedá urobiť.
Starosta  pochválil  prácu  hlavného  kontrolóra,  ktorý  svoju  prácu  robí  veľmi 
zodpovedne  a pomáha  aj  pri  ďalších  prácach  pre  obec  a  aj  pri  rôznych 
vybavovaniach .
Starosta uviedol, že všetci sme na jednej lodi a máme pracovať  pre dobro všetkých 
občanov a  aby sme zabezpečili  rozvoj našej  obce .  Pokiaľ  sa budeme deliť  na 
skupiny a robiť rozkol, neprinesie to nič dobré.
Ing. Murina a p. Roštek  prejavili nesúhlas s presadzovaním 5 poslancov, ktorí boli 
zvolení  za  KDH  –  nie  je  to  v poriadku,   lebo  poslanci  sú  zástupcovia  všetkých 
občanov.

P. Kubala, RNDr. Timko a Ing. Lesák deklarovali, že aj keď sú poslancami za KDH, 
hlasujú len za seba a snažia sa byť sami pred sebou pravdiví. Ing. Lesák uviedol, že 
chcú urobiť prehľadné pravidlá, podľa ktorých by sa dalo v budúcnosti pracovať.

Starosta dal  hlasovať o znížení  pracovného úväzku pre hlavného kontrolóra na 1 
hod. denne. P. Roštek a p. Demko hlasovali proti, Ing. Murina a p. Kubala sa zdržali 
hlasovania,  p.Martonová,  p.  Lešková,  RNDR.  Timko  a Ing.  Lesák  hlasovali  za 
predložený návrh. 

Zástupca starostu Pavol Kubala  uviedol, že keď bolo niečo potrebné riešiť – starosta 
ho zavolal.  Teraz pracuje v Lipt. Mikuláš, takže spolupráca je  menšia. Už avizoval, 
že z tohto dôvodu sa chce zrieknuť odmien. 
Starosta dal hlasovať o zrušení uznesenia č. 5 bod 2 , v ktorom schválili  poslanci 
zástupcovi starostu odmenu 2000,-Sk mesačne.
Za zrušenie  uvedeného  uznesenia  boli:  p.  Demko,  p.  Roštek,  Ing.  Lesák,  RNDr. 
Timko a p.Kubala. Proti hlasovali: p. Lešková, p. Martonová a Ing. Murina.

Ing. Murina navrhol, aby sa odmeny zástupcovi starostu schvaľovali  štvrťročne. Pred 
schválením odmeny sa starosta vyjadrí k práci zástupcu starostu.
Starosta dal hlasovať o uznesení, aby sa odmeny zástupcovi starostu p. Kubalovi 
schvaľovali  štvrťročne na základe vykonanej práce. P. Roštek bol proti, p. Kubala sa 
zdržal a ostatní boli za. 

I.  /  P. Roštek  navrhol odkúpiť čas pôdy, na ktorej by sa urobil oficiálny chodník od 
detského  ihriska  ku  jaskyni.    Občania  tadiaľ  často  prechádzajú  na  Kalváriu,  do 
Martinčeka – chodník je potrebný, aby nedochádzalo k nedorozumeniam s majiteľmi 
polí.
Poslanci  sa  vyjadrili  k jeho  návrhu  kladne  a doporučili  p.  Oľge  Leškovej  – 
predsedníčke  Stavebnej  komisie  a pre  verejný  poriadok,  aby  prešetrili  situáciu 
a komisia dala doporučenie.

Viac príspevkov do diskusie už nebolo. 

Prehľad o hlasovaní v jednotlivých uzneseniach je prílohou tejto zápisnice.



Bod č. 9 – Záver
Starosta poďakoval prítomným za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie ukončil.  

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

Overovatelia:   Oľga Lešková                   ................................

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

              Ján   L a u k o
                                          starosta obce


