
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v     Liskovej,   
ktoré sa uskutočnilo dňa   4. novembra   2008  o     16.30 hod.  

na Obecnom úrade v     Liskovej   

Prítomní : 
Starosta obce  - Ján Lauko

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Liskovej:
Stanislav Demko, Pavol Kubala, Ing. Miloš Lesák, Oľga Lešková, Vilma Martonová, 
Ing. Jozef Murina, Jozef Roštek, PaedDr. Mojmír Šrobár,  RNDr. Jaroslav Timko  

Hlavný kontrolór -   Ing. Ferdinand Piroh

Zapisovateľka  - Jana Tomková 

Hostia: podľa prezenčnej listiny

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta Ján Lauko privítal prítomných poslancov aj  hosťa Ing. Miroslava Lukača. Následne 
otvoril zasadnutie OZ. Dal hlasovať o schválení  programu zasadnutia.  P. Timko požiadal 
o doplnenie  programu  bod  -    Krivý  kút.  Starosta  dal  hlasovať  o schválení  programu 
zasadnutia s doplnením o bod  „Krivý kút“.
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci
Program:     

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4.  Kontrola uznesení 

      5.    Rozpočet Obce Lisková -  Plnenie a čerpanie rozpočtu   za 3.štvrťrok 2008
      6.    Príprava obce Lisková na zavedenie eura
      7.    Príprava rozpočtu obce Lisková na rok 2009

              8.    Krivý kút
              9.    Rôzne, diskusia, uznesenie

     10.   Záver

Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta ako  zapisovateľa určil  Janu Tomkovú, za overovateľov zápisnice  Jozefa Murinu 
a Jozefa Rošteka. 

Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol do návrhovej komisie Pavla Kubalu a Mojmíra Šrobára a dal o tomto návrhu 
hlasovať.
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  všetci

Bod č. 4 – Kontrola uznesení 
Uznesenia  zo dňa 23. 9. 2008  skontroloval a ich plnenie vyhodnotil hlavný kontrolór, ktorý 
skonštatoval, že väčšina  uznesení  bolo  splnených, alebo sú priebežne plnené. 
K uzneseniu 177, ktoré sa týkalo Motoklubu Choč Lisková  uviedol, že bolo povedané, že 
nájom za rok 2009 sa schváli na ďalšom zasadnutí OZ.  Malo by sa povedať, ako sa to 
porieši aj vzhľadom na prípravu rozpočtu na budúci rok.
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K uzneseniu 178 – správa riaditeľa  Mgr. Kulicha o stave v školstve, poslanci doporučili, aby 
sa hlavný kontrolór a účtovníčka p. Barteková  stretol s riaditeľom a účtovníčkou ZŠ ohľadom 
financovania a inventarizácie v školstve.  Uvedení pracovníci sa dvakrát  stretli  v škole, 
inventarizáciu prebrali, účtovníčka školy v spolupráci s účtovníčkou obce do konca roka 
urobia opatrenia, aby sa nedostatky odstránili. V súvislosti s prechodom na euro sa bude 
musieť urobiť inventarizácia aj na obecnom úrade. V oblasti financovania sa nezrovnalosti, 
ktoré boli v polročnom čerpaní dali do poriadku a  v trištvrte - ročnom čerpaní rozpočtu už 
boli správne údaje.  
K uznesenia z minulých zasadnutí, ktoré  ešte neboli splnené  patria uznesenia č.165 
a č.162.
Uznesením č. 165 bolo uložené stavebnej komisii prebrať fakturáciu chodníka Vyšný koniec 
so stavebným dozorom Ing. Miroslavom Lukačom.  Ing. Lukač bol pozvaný na zasadnutie, 
aby vysvetlil poslancom celú problematiku. P. Lešková uviedla, že na spoločnom  stretnutí sa 
stretli ona, starosta, Ing. Lukač a p. Richtárik - zhotoviteľ diela. Nebola dodržaná  hrúbka 
zámkovej dlažby a neboli osadené záhradné obrubníky, tak ako bolo uvedené v zadaní.
P. Richtárik ukázal cenník, kde osadený  typ dlažby  bol finančne rovnocenný dlažbe podľa 
zadania. Taktiež uviedol, že záhradný obrubník sa neosádzal, ale dlažba sa dávala do 
hlbokého betónového lôžka, čo je vraj finančnej rovnocenné.  P. Richtárik na stretnutí 
uviedol, že urobil práce, ktoré neboli v zadaní uvedené, ale stavba si ich vyžiadala a boli 
vyfakturované v sume viac ako 167 tis. Sk. Jedná sa o prídlažbu, neboli rúry obyčajné, ale 
flexibilné aj odbočky, vjazd do dvora k p. Lamačovi, okolo šachiet, debnenie, múr a lavica tiež 
bola na viac.
P. Lukač uviedol na zasadnutí komisie, že tieto práce boli urobené a započítané do prvej 
faktúry.
P. Lešková požiadala p. Lukača, aby bližšie vysvetlil vykonané a vyfakturované práce.
P. Lukač uviedol,  že celá stavba sa robila podľa projektu pre stavebné konanie, ktorý  nie tak 
spracovaný ako  realizačný projekt, čím vznikli práce naviac. Pri budovaní chodníka sa 
urobila naviac prídlažba – zarezalo sa do asfaltu a osadila sa dlažba z dôvodu,  aby voda 
medzi vpustami nestála, keďže cesta je hrboľatá.  Tieto práce sa odsúhlasili,  aj on ich ako 
dozor podpísal.  Taktiež sa zmenila dlažba, kedy bola navrhnutá najlacnejšia, p. Richtárik 
ponúkol rakúsku  dlažbu Seerlock o hrúbke 4 cm, ktorá je cenovo ešte drahšia, ale kvalitou 
je podstatne lepšia ako navrhovaná 6 cm dlažba, čo bolo uvedené aj v ateste. Teraz sa už 
záhonové obrubníky väčšinou nedávajú, ale dávajú 6cm kocky 15x15 cm do  betónového 
lôžka, ktoré je väčšie a chodníky sa nerozpadávajú. Uvedenú dlažbu aj osadenie teraz robia 
i v Ružomberku. 
P. Lešková sa spýtala p. Lukača, prečo sa neurobil o prácach naviac dodatok k zmluve. P. 
Lukač uviedol, že on podpísal  v decembri 2008 súhlas s prevedenými prácami a nevedel, že 
bude vystavená aj druhá faktúra za práce naviac, o ktorej sa dozvedel až na jar 2009. 

P. Kubala uviedol, že on nesúhlasí s preplatením faktúry, malo sa dodržať zadanie aj zmluva 
o dielo, čo nebolo dodržané. A aj faktúra za práce naviac mala byť  urobená už v decembri. 
Bolo urobené verejné obstarávanie a ďalší súťažiaci by mohli namietať, pretože rozdiely 
medzi nimi neboli veľké.
Hlavný kontrolór uviedol, že pokiaľ by sme faktúru za práce naviac uhradili, bol by problém 
ako ich zúčtovať, keďže nebol urobený dodatok. Zábezpeka vo výške 50 000,- Sk nebola 
ešte vrátená. 
Starosta uviedol, že vyfakturované práce boli uskutočnené, všetky položky boli 
skontrolované, je potrebný urobiť kompromis a práce, ktoré sú dokázateľne naviac -  uhradiť.
P. Murina sa spýtal, či nebudeme právne napadnutý, ak faktúru neuhradíme, keďže práce 
boli vykonané. Aby sme navyše neplatili aj pokuty .
P. Timko citoval state zo zmluvy o dielo, ktoré boli zo strany p. Richtárika porušené, takže
ak aj nezaplatíme dodatočnú faktúru, nemali by sme byť právne napadnuteľný.
K téme diskutoval aj   p. Šrobár, p. Lesák a p. Martonová.
Poslanci navrhli faktúru nezaplatiť, ale zábezpeku vrátiť. Zároveň doporučili,  aby sa starosta, 
hlavný kontrolór a p. Šrobár išli v tomto zmysle s p. Richtárikom dohodnúť.
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Starosta, hlavný kontrolór a p. Šrobár pôjde za p. Richtárikom, aby sa dohodli, že zábezpeka 
sa vráti, ale faktúra nebude uhradené.
Starosta dal o návrhu, aby sa faktúra nezaplatila,  hlasovať.
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci

K uzneseniu č. 162, ktoré sa týka výstavby bytovky, bude podrobnejšie hovoriť starosta 
v bode rôzne.
Starosta dal hlasovať o uznesení, či správu o plnení prijatých uznesení poslanci zobrali na 
vedomie.
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci

Bod č. 5 – Rozpočet Obce Lisková – Plnenie a čerpanie rozpočtu za 3. štvrťrok 2008
Starosta uviedol, že materiály dostali poslanci spolu s pozvánkou. vyzval predsedu Finančnej 
a legislatívno – právnej komisie /FLPK/ p. Murinu, aby oboznámil poslancov, aké pripomienky 
mala k rozpočtu komisia.
P. Murina uviedol, že komisia k príjmovej časti nemala námietky. Vo výdavkovej časti 
požiadala účtovníčku, aby pripravila podrobné čerpanie v položkách: reprezentačné, plány 
a projekty v kapitálových výdavkoch, odpady,  cestovné - energie a telefón a taktiež pripraviť 
podklady spotreby energií v množstevných jednotkách za rok 2006, 2007 a trištvrte rok 2008.
Položky, ktoré  boli spracované písomne, boli doručené poslancom, p. Murina ich rozviedol 
a porovnal. Čerpanie v položke reprezentačné a v položke plány a projekty vysvetlil na 
zasadnutí starosta.  P. Timko požiadal, aby sa dôsledne dodržiaval vnútorný predpis obce 
o verejnom obstarávaní.  
P. Murina uviedol, že bola požiadavka zo školy, aby sa navŕšili finančné prostriedky na mzdy 
pre pracovníkov materskej školy. Vzhľadom k tomu, že k 30. 9. bolo primerané čerpanie, 
komisia doporučila urobiť úpravu rozpočtu len vtedy, keď nebude možné vykryť tieto 
prostriedky iným spôsobom.
Hlavný kontrolór uviedol, že v rozpočte – v príjmovej časti,  nebude naplnená položka daň 
z nehnuteľnosti, pretože dvaja daňovníci nám neuhradili  splátky dane. Obec využila všetky 
možnosti, daň doposiaľ neuhradili, preto sme ich dali na súd a dane bude vymáhať exekútor. 
Táto suma môže byť vykompenzovaná nedaňovými príjmami, kde je už teraz viac príjmov 
a do konca roka by ešte mali byť úroky z terminovaných vkladov, takže by  sa to malo 
v rozpočte vyrovnať. Výdaje sú tiež približne čerpané podľa plánovaného rozpočtu. 
Rozpočet v školstve je čerpaný presne.  Úprava rozpočtu sa  môže ešte urobiť rozpočtovým 
opatrením na zasadnutí OZ v decembri.
P. Šrobár uviedol, že z materskej škole je požiadavka na doplnenie jedného pracovného 
miesta vo funkcii učiteľky. My musíme naozaj vedieť, že učiteľka bude vyťažená. Takže 
budeme denne  sledovať,  aká je dochádzka detí a potom sa to vyhodnotí, či je požiadavka 
opodstatnená, aj keď pre hygienu je smerodatný počet skutočne prihlásených detí.
P. Murina skonštatoval, že je potrebné zistiť, aký je demografický vývoj a riešiť podľa toho či 
je to krátkodobé alebo dlhodobé riešenie. Všetko riešiť komplexne a riešiť situáciu i kĺzavou 
pracovnou dobou. 
K tomuto problému diskutovali p. Kubala, p. Martonová, hlavný kontrolór, p. Tomková, p. 
Lesák.
OZ poverilo predsedu školskej komisie p. Šrobára komplexne posúdiť do budúceho 
zastupiteľstva situáciu v ZŠ s MŠ v Liskovej /prijatie detí do materskej školy, prijatie novej 
učiteľky/. 
Starosta dal hlasovať o predloženom uznesení.
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci
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Starosta dal hlasovať o uznesení, či správu o plnení prijatých uznesení poslanci zobrali na 
vedomie.
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci

Bod č. 6 – Príprava obce Lisková  na zavedenie eura
Hlavný kontrolór p. Piroh uviedol, čo všetko musí obec urobiť, aby sme splnili náležitosti 
spojené s prijatím eura. Obec bude musieť zosúladiť v zmysle platných zákonov všeobecne 
záväzné nariadenia, rozhodnutia starostu, interné smernice, rozhodnutia riaditeľa základnej 
školy, inventarizáciu obsahu zmluvných vzťahov a dohôd obce, inventarizáciu majetku obce, 
premena, prepočet a zaokrúhlenie menovitých hodnôt vkladov do imania a základného 
imania z korún na menu euro.
V ekonomickej oblasti pôjde predovšetkým o kvantifikáciu všetkých dopadov v súvislosti
s prechodom na novú menu a zmeny v oblasti účtovníctva, výkazníctva a rozpočtu. Ide
taktiež o úpravy platobných výmerov, daňových pohľadávok, zmenu platového poriadku, 
správu a výber daní, prenájom obecného majetku, zabezpečenie duálneho zobrazovania 
cien vo vzťahu k občanovi, zamestnancom a ďalšie nevyhnutné činnosti. Súčasťou prechodu 
na euro bude aj zmena účtovníctva a rozpočtu, pričom musí byť zachovaná porovnateľnosť o 
stave a pohybe majetku a zásob. Účtovníctvo a rozpočtovanie bude do konca roka 2008 v 
slovenských korunách a od 1.1.2009 v euro.
P. Tomková uviedla, že obec musí vymeniť formuláre, daňové priznania, platobné výmery, 
skontrolovať cenníky vo všetkých oblastiach, skontrolovať dávky v sociálnej oblasti, poplatky 
v školách a školských zariadeniach a pod. Taktiež sa urobila kontrola, či súčasné informačné 
systémy majú schopnosť konverzie na euro, bol zaktualizovaný a upravený softvér. Pokiaľ 
počítače neboli schopné pracovať s novými programami, zakúpili sa nové, prípadne sa 
urobila výmena. 
P. Tomková uviedla, že aj keď sa nedoporučuje zásadne  meniť všeobecne záväzné 
nariadenia vzhľadom k prechodu na euro, je na zváženie, či by nebolo vhodné zmeniť 
systém úhrady za odpady v našej obci. Teraz sa platí za vyvezenú nádobu, ale čím ďalej 
tým viac obyvateľov /i mnohopočetné rodiny/ odpady oficiálne nevyvážajú.  Vytvárajú sa 
divoké skládky,  odpady hádžu ľudia do nádob na separovaný zber – čo sa  musí triediť a 
divoké skládky likvidovať. Je to náročné na financie i na ľudskú silu. 30. októbra skončili 
nezamestnaným aktivačné práce, takže na likvidáciu odpadov budeme musieť zamestnať 
ľudí v riadnom pracovnom pomere. Pokiaľ by každý obyvateľ zaplatil určitú finančnú čiastku, 
je predpoklad, že odpady by dávali do smetnej nádoby.
Poslanci v diskusii neprijali k tomuto návrhu uznesenie.
Starosta dal hlasovať o uznesení, či správu o príprave obce Lisková na zavedenie eura 
poslanci zobrali na vedomie.
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci

Bod č. 7 - Príprava rozpočtu obce Lisková na rok 2009
Hlavný kontrolór uviedol, že  je potrebný urobiť 3-ročný programový rozpočet, čo je úplne 
nový spôsob. My máme súčasne veľmi dobre robenú štruktúru rozpočtu. Po novom  musí 
byť  v rozpočte vo výdajovej časti uvedený aj kód programu a dôvodová správa. Táto 
príprava bude veľmi náročná a bude sa musieť zapojiť do jeho prípravy viac ľudí.  V rozpočte 
sa musí zohľadniť aj náklady , ktoré sú plánované v Pláne hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce Lisková. 
Hlavný kontrolór navrhol dátumy, ktoré by bolo potrebné dodržať, aby bol v termíne rozpočet 
zverejnený. Rozpočet musí byť vyrovnaný alebo prebytkový, v žiadnom prípade nesmie byť 
schodkový.
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K bodu diskutoval aj p. Timko, p. Šrobár, p. Roštek, p. Murina, ktorí okrem iného 
skonštatovali, že náklady na investičnú  činnosť je ťažko rozpočtovať, lebo niektoré práce sa 
budú robiť len v prípade, že získame financie z európskych fondov.
Poslanci taktiež odporučili, aby pracovníci obecného úradu vyzvali zástupcov organizácii 
v našej obci, aby v zmysle VZN o dotáciách podali žiadosť o dotáciu na rok 2009, aby sa 
požiadavky mohli zapracovať do rozpočtu.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení:“ Obecné zastupiteľstvo v Liskovej ukladá 
obecnému úradu vypracovať návrh 3-ročného programového rozpočtu do 21.11.2008. 
Spracovaný návrh pripomienkovať v jednotlivých komisiách, ktoré svoje návrhy predložia 
FLPK. FLPK predloží do 27.11.2008 účtovníčke upravený rozpočet, ktorá ho spracuje a 
1.12. zverejní.
Starosta dal hlasovať o predloženom uznesení.
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci
Uznesenie bolo prijaté.

Bod č. 8 – Krivý kút
Starosta uviedol, že obec ako stavebný úrad uskutočnila výkon stavebného dohľadu pri 
stavbe plotu p. Mrvu na ulici Krivý kút. Zistili sme protiprávny stav, pretože p. Mrva posunul 
plot do cesty na pozemku, ktorý je v jeho vlastníctve. V stavebnom povolení bolo však 
osadenie plotu povolené  na ploche, ktorá je  pred cestou.  Starosta predložil rozpracovaný 
geometrický plán, z ktorého boli jasné vlastnícke vzťahy – čo je obecné, kto je  postavený na 
obecnom pozemku a kde cesta ide po pozemku iných vlastníkov. Z geometrického plánu je 
jasné, že p. Malá je postavená na obecnom pozemku, p. Mrva je zase vlastníkom pozemku, 
kadiaľ ide cesta. Takže je potrebné, aby sme my od p. Mrvu odkúpili časť pozemku a p. Malá 
zas odkúpi pozemok od obce.
Hlavný kontrolór doporučil teraz vyriešiť vlastnícke vzťahy u p. Mrvu a u p. Malej, čo je 
urgentné. Má vyjsť zákon, že pozemky pod cestami automaticky prejdú  do   vlastníctva 
obce, čím budú poriešené ostatné nezrovnalosti vo vlastníctve pozemkov pod cestami .
P. Timko navrhol, aby obecné zastupiteľstvo doporučilo starostovi obce v spolupráci so 
stavebným úradom zosúladiť územnoplánovaciu dokumentáciu ulice Krivý kút so skutkovým 
stavom v zmysle zákona č.50/1976 Zb. stavebný zákon.
P. Timko vysvetli, čo toto uznesenie bude riešiť: podľa geometrického plánu je potrebné 
vytýčiť uličnú čiaru a pozemky, ktoré sú pod cestou v súkromnom vlastníctve vykúpiť. 
Obecné pozemky v časti Krivý kút, ktoré užívajú iné osoby, zase odpredať.
Opakovane diskutovali  všetci poslanci. P. Šrobár namietol, že ak začneme vyvlastňovať 
pozemky pod jestvujúcimi cestami vznikne precedens, môžu sa nám ozvať ostatní vlastníci, 
ktorí vlastnia pozemky pod cestami v obci. Obec nebude mať dosť peňazí, aby ich vyplatila.
Starosta uviedol, že keď bude už geometrický plán schválený, Ing. Benčová  presne vytýči 
cestu a vtedy budeme už presne vedieť,  kadiaľ bude cesta viesť.
Starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré predložil p. Timko, ktoré znelo: „Obecné 
zastupiteľstvo v Liskovej doporučuje  starostovi obce v spolupráci so stavebným úradom 
zosúladiť územnoplánovaciu dokumentáciu ulice Krivý kút so skutkovým stavom v zmysle 
zákona č.50/1976 Zb.“
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci
Starosta skonštatoval, že uznesenie bolo prijaté, takže požiada p. Mihulcovú ako odborníčku, 
aby spracovala  vlastnícke vzťahy.

Bod č  9 - Rôzne, diskusia, uznesenie
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1/ starosta uviedol, že na základe žiadosti riaditeľa školy Mgr. Kulicha komisia pre verejné 
obstarávanie posúdila tri ponuky na zaobstaranie plynovej smažiacej panvice  G7BR8 do 
školskej   jedálne a po tri ponuky na nákup školských stolov a stoličiek .
Komisia doporučila ako dodávateľa plynovej smažiacej panvice firmu Tatriaplus s.r.o. ul. 
Prídavky 280/6, Liptovský Mikuláš, ktorá dala ponuku na sumu  106 357,- Sk.
Ako  dodávateľa  na nákup školských stolov a stoličiek doporučila  firmu  Ľuboslav Kubiš 
KUPE-N, Kukučínova 816/19, Námestovo, ktorá dala ponuku   v hodnote 154 996,50 Sk . 
P. Šrobár pripomenul, že v rámci projektu na rekonštrukciu školy je možnosť zakúpiť aj 
zariadenie, treba to vziať do úvahy. Hlavný kontrolór uviedol, že financie idú z rozpočtu školy 
a školskej jedálne. 
Starosta dal hlasovať o schválení návrhu, ktorý predložila komisia pre verejné obstarávanie.
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci

2. Starosta uviedol k uzneseniu č. 162, že komisia pre verejné obstarávanie prerokovala aj 
ponuky  na  projektovú  dokumentácie  bytového  domu  s desiatimi  bytovými  jednotkami. 
Komisia doporučila schváliť
ako dodávateľa Ing. Arch. Ivana Supuku , autorizovaného architekta z Banskej Bystrice.
P. Lesák navrhol, aby zastupiteľstvo schválilo projektovú dokumentáciu na dve bytovky, 
pretože je možnosť získať veľmi výhodný úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Výstavba 
dvoch  bytoviek naraz  je výhodnejšia, ako keby sa stavali každá v inom časovom úseku.
V diskusii vystúpili všetci poslanci.  P. Murina doporučil, aby sme boli opatrní, pretože je 
naplánovaných moc akcií, ktoré by sme nemuseli finančne zvládať.

Starosta uviedol, že sa musí skontaktovať  s Ing. Supukom, či je schopný dodať nám 
projektovú dokumentáciu na dva bytové domy. Už ho požiadal, aby urobil svetlotechnickú 
štúdiu, či bytovka nezatieni školu, pretože by nám hygiena mohla stavbu zastaviť. 
Poslanci súhlasili, že ak Ing. Supuka nebude môcť urobiť  projektové dokumentácie na dve 
bytovky, bude sa zatiaľ vybavovať stavebné povolenie i dotácia na jednu bytovku.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení:“ Obecné zastupiteľstvo v Liskovej na 
základe doporučenia komisie pre verejné obstarávanie schvaľuje  projektovú dokumentáciu 
od Ing. Arch. Supuku Ivana z Banskej Bystrice na výstavbu jedného /prípadne dvoch/ 
bytových domov s 10 b.j. v hodnote 203 000,- Sk.
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za: p. Jaroslav Timko, p. Miloš Lesák, p. Pavol Kubala, p, Oľga Lešková, p. Vilma Martonová
      p. Mojmír Šrobár, p. Jozef Roštek, p. Stanislav Demko
Proti: 0
Zdržal sa: p. Jozef Murina 

3/ Starosta oboznámil prítomných, že  11. februára 2009 sa ukončí šesťročné funkčné 
obdobie  hlavného kontrolóra obce. Zákonom sú dané kritéria, ktoré sa musia v súvislosti 
s voľbami hlavného kontrolóra splniť . Je potrebné vypracovať  podrobnosti o spôsobe 
a vykonaní  voľby hlavného kontrolóra Obce Lisková a náležitosti prihlášky kandidátov na 
funkciu hlavného kontrolóra, ktoré bude treba i zverejniť.  Na budúcom zastupiteľstve by ich 
bolo treba schváliť.  
Starosta doporučil, aby tieto kritériá vypracovala p. Tomková a na budúcom zastupiteľstve sa 
schvália.
Zástupca starostu prečítal text uznesenia: „Obecné zastupiteľstvo v Liskovej poveruje 
obecný úrad  vypracovať  podrobnosti o spôsobe a vykonaní  voľby hlavného kontrolóra 
Obce Lisková a náležitosti prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra do ďalšieho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva .“  Starosta dal o uznesení hlasovať.
Hlasovanie:  

6



Prítomní: všetci
Za:  všetci

5. P. Murina  požiadal starostu, aby oslovil zástupcov Okresnej správy ciest, aby na hornom 
konci pri autobusovej zástavke vyznačili prechod pre chodcov a dali aj dopravnú značku, 
pretože tam prichádza k veľmi nebezpečným situáciám. Podobná situácia je i pri kostole. 
Starosta povedal, že zástupcov OSC osloví.
Ďalej p. Murina pripomenul, že už v minulosti urgoval osadenie mreže na rúru pri hornom 
obchode. Starosta uviedol, že keď sa mreža osadí, pri väčšom daždi ju občania odstránia, 
pretože sa na nej zachytávajú nečistoty, igelity a voda nemôže pretekať. P. Murina doporučil, 
aby sa dala nejaká odoberacia mreža, prípadne, že by sa vytiahla smerom nahor. Starosta 
uviedol, že tento problém bude riešiť.

6. Starosta uviedol, že už má oficiálny geometrický plán pre p. Hrnčiarovú. Zajtra príde 
právnik, ktorý to bude riešiť.

7. P. Timko sa informoval, aká je situácia s Interegiom.
    P. Tomková uviedla, že od minulého zasadnutia OZ zástupca Interegia Ing. Filo v našej 
obci nebol. E - mailom navrhol spoločné stretnutie 13.11.2008 medzi 13.00 -14.00 hod. 
P. Tomková požiadala poslancov, aby potvrdil, či je tento termín vhodný – poslanci súhlasili.
Ďalej uviedla, že stavebné projekty na chodník robí Ing. Lukač, ktorý však povedal, že 
projekt na námestie  nestihne urobiť. Projektanti z nášho okolia sú zaneprázdnení a projekty 
nám nemôžu v tomto období spracovať. Požiadali sme Ing. Fila, aby zabezpečil spracovateľa 
stavebného projektu na námestie aj na verejné osvetlenie. My sme oslovili Ing. Chudého 
z nášho regiónu, ohľadom verejného osvetlena. Ing. Filo  zabezpečil dodávateľov 
stavebných projektov i na námestie i na verejné osvetlenie a rozhlas. Spracoval   a poslal 
dodatok č. 2 a 3. Listy i dodatky odovzdala p. Tomková všetkým poslancom, aby sa s nimi do 
stretnutia s Ing. Filom oboznámili .  Výzva na verejné priestranstvá ešte stále nie je 
zverejnená. Od vyhlásenia výzvy je časový úsek troch mesiacov na spracovanie žiadosti.

8. P. Timko navrhol, aby obec oficiálne požiadala, aby boli posilnené spoje v pracovné dni 
ráno o pol siedmej. P. Tomková odpovedala, že v septembri sme oficiálne písomne požiadali 
o posilnenia spojov v tomto časovom úseku, oslovili sme i starostov obcí  z nášho smeru, 
aby tiež dali žiadosť, aby boli tieto spoje posilnené. Taktiež sme sa informovali, či je možné 
posilniť normálne autobusové spoje Citybusom, ktorý je menší.  Starosta bol  osobne na 
SAD prejednať autobusové spojenie. Naše žiadosti neboli vybavené.  P. Kubala uviedol, že 
i on osobne žiadal posilnenie spojov, taktiež mu odpovedali, že sa to nedá, lebo vtedy nie sú 
žiadne autobusy voľné. Pracovníci SAD dali preveriť vyťaženosť spojov a skonštatovali, že 
nie sú plne vyťažené. Cestujúci sa neposunú, ostanú stáť pri dverách. Vodič, ktorý musí 
dodržať časový harmonogram nemôže čakať tak odíde a niektorí cestujúci sa do autobusu 
nedostanú.
Starosta povedal, že znova napíšeme žiadosť o posilnenie spojov o 6.30 hod. 

9. P. Timko uviedol, že navrhuje  dodatok č. 1 k Poriadku odmeňovania, aby bolo jasné, kto 
a akým spôsobom môže navrhnúť odmeny starostovi a hlavnému kontrolórovi. Prečítal návrh 
na uznesenie: “Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje  dodatok č. 1 k mzdovému 
poriadku:
A/ Doplniť bod 5 v článku III.: návrh na odmenu hlavnému kontrolórovi s písomným 
odôvodnením môže predložiť starosta alebo ktorýkoľvek poslanec obecného zastupiteľstva.
B/  Doplniť bod 5 v článku III.: návrh na udelenie odmeny starostovi obce s písomným 
odôvodnením  a určením časového obdobia, za ktoré sa udeľuje, môže predložiť ktorýkoľvek 
poslanec obecného zastupiteľstva.“ Všetko ostatné bude tak ako doteraz.

Starosta dal hlasovať o návrhu p. Timka podľa bodu A
Hlasovanie:  
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Prítomní: všetci
Za:  všetci
Ďalej dal starosta hlasovať o návrhu p. Timka podľa bodu B
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za: p. Jaroslav Timko, p. Miloš Lesák, p. Pavol Kubala, p, Oľga Lešková, p. Vilma Martonová
Proti: 0
Zdržal sa: p. Jozef Murina, p. Mojmír Šrobár, p. Jozef Roštek, p. Stanislav Demko
Starosta skonštatoval, že návrh p. Timka na dodatok č. 1 k Poriadku odmeňovania obce 
Lisková bol schválený  v bode A i v bode B.
10/ P. Martonová navrhla, aby sa na našu webovú stránku dávali informácie, kto sa v obci 
narodil, zomrel, prisťahoval, prípadne kúpil dom.
K návrhu p. Martonovej nebolo prijaté uznesenie.

Viac príspevkov do diskusie už nebolo. 

Bod č. 10 – Ukončenie
Starosta poďakoval prítomným za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie ukončil.  

V Liskovej, 4. novembra 2008

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

Overovatelia:     Ing. Jozef Murina           ................................

                           Jozef Roštek                 ................................

                                                                                                Ján   L a u k o
                                                                                                               starosta obce 
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