
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v     Liskovej,   
ktoré sa uskutočnilo dňa   16. decembra   2008  o     16.30 hod.  

na Obecnom úrade v     Liskovej   

Prítomní : 
Starosta obce  - Ján Lauko

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Liskovej:
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   hostí  a navrhol doplniť program o bod: 
Krivý kút a bytovka. K prerokovaniu tohto bodu bol pozvaný aj pracovník stavebného úradu Ing. 
Pavol Benčo.  Starosta dal hlasovať o schválení  programu zasadnutia aj s doplneným bodom.
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci

Program:
      1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie

      4. Kontrola uznesení
             5.  Krivý kút a bytovka
             6.  Rozpočet Obce Lisková
                                 A/ Úprava rozpočtu na rok 2008
                                 B/ Programový rozpočet na rok 2009 
                                 C/ Viacročný programový rozpočet na roky 2009-2011
                                 D/  Stanovisko hlavného kontrolóra k bodu B a C

7.   VZN 2/2008 o dani z nehnuteľnosti
8. VZN 3/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do základnej školy
9. VZN 4/2008 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva,  za 

ubytovanie, za predajné automaty a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady

10. Dodatok č 1 k VZN 1/2007 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o výške  úhrady za 
poskytnutú opatrovateľskú službu

11.  Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2004  - Požiarny poriadok Obce Lisková
12.  Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2007 - Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Lisková
13.   Program ochrany a podpory detí a mládeže Obce Lisková
14.  Dodatok č. 1 k Smernici pre Obec Liskovú o slobodnom prístupe k informáciám
15.   Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce Lisková
16.   Dodatok č. 2 k Poriadku odmeňovania Obce Lisková
17.   Dodatok č. 1 k Zásadám prenájmu nebytových priestorov 
18.  Dodatok č. 1 k Smernici upravujúcej postup pri verejnom obstarávaní zákaziek 

s nízkymi hodnotami platná pre obec Liskovú
19.   Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu O úhradách za poskytované služby a úkony 

vykonávané obcou Lisková
20.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  Lisková   na I. polrok 2009
21.  Voľby hlavného kontrolóra Obce Lisková
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22.   Prerozdelenie dotácií na činnosť organizácií
23.   Zmluva o nájme nebytového priestoru v budove Katolíckej školy
24.   Rôzne, diskusia
25.    Ukončenie

Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta ako  zapisovateľa určil  Janu Tomkovú, za overovateľov zápisnice   Vilmu Martonovú a  
Mojmíra Šrobára. 

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

Bod č. 4 – Kontrola uznesení 
Uznesenia   zo dňa 4. 11.  2008   skontroloval a ich plnenie vyhodnotil  hlavný kontrolór,  ktorý 
skonštatoval, že väčšina  uznesení  bolo  splnených, alebo sú priebežne plnené.   V zmysle 
uznesenia  č. 193  p. Šrobár so školskou komisiou mali prehodnotiť žiadosť o zvýšenie počtu 
učiteliek  v materskej škole. Návrh p. Šrobára prejednávali i členovia Finančnej a legislatívne – 
právnej komisie (ďalej FLPK), ktorí súhlasili, aby sa zamestnala 1 učiteľka a taktiež sa zvýši 
i rozpočet vo výške celoročnej mzdy učiteľky.  Po  polroku by sa prehodnotila opodstatnenosť 
zamestnávania ďalšej učiteľky.  P.  Šrobár uviedol,  že spolu s riaditeľom školy Mgr.  Kulichom 
prejednali  zamestnanie ďalšej učiteľky a dohodli sa, že bude zamestnaná od nového roku na 
dobu určitú – na 6. mesiacov.  Po vyhodnotení stavu detí v prvom polroku sa zváži, či bude 
potrebné  zamestnávať  učiteľku  aj  v ďalšom období.  Náklady  na  materskú  školu  sú  vysoké 
a každý rok stúpajú, teraz stúpli z 26% na 33% z príjmu z daní fyzických osôb. Vo februári bude 
zápis do materskej školy, z ktorého bude zrejmé koľko detí sa prihlási a podľa toho sa bude 
postupovať ďalej.
K uzneseniu 193  diskutoval i p. Murina,  p. Lesák,  p. Timko, ktorí uviedli, že už po zápise treba 
prehodnotiť  stav detí v MŠ a zabezpečiť vyťaženosť materskej školy.  Poslanci uviedli, že sú 
vytvorené podmienky, aby  každé dieťa, ktoré chcú rodičia umiestniť do materskej školy,   mohla 
MŠ zobrať.  A pracovný pomer ďalšej učiteľky je možné prehodnotiť už po troch mesiacoch.

         Bod č. 5 -  Krivý kút a bytovka
„Krivý kút“   Starosta uviedol, že pozval Ing. Pavla Benču – pracovníka stavebného úradu v 
Liskovej, aby vysvetlil  situáciu ohľadom sporu  p. Malej s p. Mrvom a aby poradil, ako ďalej 
postupovať.
Ing.  Benčo uviedol,  že  na  ulici  Krivý  kút  sa   v minulosti  urobila   asfaltová  cesta,   aby  sa 
sprístupnil slušný príjazd pre občanov, ktorí bývali na tejto ulici. Cesta neslúži širokej verejnosti. 
Na  stavbu cesty  nebolo  vydané stavebné povolenie  a kolaudačné rozhodnutie   špeciálnym 
stavebným úradom. Cesta je urobená tak, že v určitých častiach zasahuje i na pozemky, ktoré 
vlastnia fyzické osoby. Je vypracovaný geometrický plán na  časť cesty od križovatky až po p. 
Malú.  Z tohto geometrického plánu je presne zrejmé,  kto čo vlastní.  Poškodená je väčšina 
občanov – vlastníkov pozemkov pod časťou cesty, až na p. Malú, ktorá zabrala časť obecného 
pozemku, na ktorom si zhotovila aj drobnú stavbu – oplotenie, bez povolenia obce.

Uvedený   spor  začal  tým,  že  p.  Mrva  oficiálne  požiadal   obec  o súhlas  s oplotením  jeho 
pozemku. Obec súhlas vydala s tým , že oplotenie bude končiť pred asfaltovou cestou. P. Mrva 
v zmysle tohto súhlasu začal stavať plot.  P.  Malá dala námietku,  na základe ktorej  p.  Mrva 
zabezpečil  vytyčovací náčrt pozemku geodetom.  Pri zameraní zistil, že vlastní i časť pozemku 
pod asfaltovou komunikáciou. 
P. Malá sa stále sťažovala, susedské vzťahy sa vyostrovali a p. Mrva  stavbu plotu posunul až 
na tú časť asfaltovej cesty, ktorá je v jeho vlastníctve .  Do sporu už je zapojený stavebný úrad. 
Vyriešiť  spor  právnou  cestou  nie  je  jednoduché.  Najskôr  treba  zlegalizovať  pozemok,  to 
znamená  vykúpiť,  prípadne  vyvlastniť   pozemky  pod  cestou,  ktorá  je  zaradená  medzi 
verejnoprospešné stavby. Táto činnosť bude stáť určitý čas a aj peniaze. Spor by bolo najlepšie 
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riešiť dohodou. T. j.  umožniť p. Malej, aby si kúpila pozemok od obce a súčasne  by jej obec 
umožnila  zlegalizovať  oplotenie dodatočným stavebným povolením. 
Od p. Mrvu by obec vykúpila zase pozemok pod cestou a p. Mrva by odstránil oplotenie, ktoré 
urobil na asfaltovej ceste. Na to však treba dobrú vôľu. P. Šrobár uviedol, že o tento dlhodobí 
spor sa začal zaujímať podrobnejšie a zistil, že to bola p. Malá, ktorá ho zapríčinila. Takže, ak 
by obec predávala p. Malej pozemok je za to, aby s tým súhlasila aj druhá strana a aby sa do 
tejto ceny  zakomponovali všetky náklady, ktorá už obec v súvislosti  s týmto sporom vynaložila. 
P. Mrvu treba slušne vyplatiť. Ak by sme spor riešili právnickou cestou, môže to trvať aj roky. Už 
na začiatku sa malo p. Malej slušne, ale rázne vysvetliť, že nie je v práve a obec môže nariadiť, 
aby svoj plot odstránila.
P. Benčo uviedol, že už na začiatku povedal p. Malej, že nemá pravdu a je na cudzom. Ak sa 
pôjde súdneho sporu, vždy vyhrá p. Mrva.
P. Timko  uviedol, že už pred rokom navrhoval, aby sa stav riešil v zmysle stavebného zákona 
a tomuto sporu sa obec mohla vyhnúť.  Cesta je zakreslená v smernom územnom pláne a je vo 
verejnom  záujme,  aby  tam  cesta  bola.V zmysle  stavebného  zákona  by  obec  mohla  cestu 
vykúpiť alebo vyvlastniť.  Obec môže poslať písomnú výzvu na uzavretie dohody, upozorniť ich, 
že ak do do 15 dní nevyriešia, obec pristúpi k vyvlastneniu. P. Malá má nevyriešené oplotenie, 
ale aj  ostatní  občania tiež nemajú súhlas na oplotenie.  Taktiež si  myslí,  že bola chyba dať 
súhlas na oplotenie p. Mrvovi  po asfalt. 
P. Benčo uviedol, že aj keď aj ostatní občania majú oplotenie nelegálne, jedine p. Malá má 
oplotenie na cudzom a už na začiatku jej povedal, že obec  môže vydať rozhodnutie, podľa 
ktorého bude musieť svoj plot zbúrať.
K tomuto bodu diskutovali i starosta,  p. Roštek, p. Lešková, p. Martonová, p. Murina, p. Kubala, 
hlavný kontrolór, p. Lesák, p. Tomková.
P. Benčo uviedol, že treba urobiť všetko pre to, aby sa spor ukončil dohodou obidvoch strán 
a využiť silu obecného zastupiteľstva.  Obecný úrad začal konanie o odstránení stavby plota na 
asfaltke,  p.  Mrva  má  doložiť  nejaké  podklady.  Aj  keď  obec  vydá  rozhodnutie  o odstránení 
stavby, môže sa p. Mrva odvolať a spor sa bude ťahať ďalej.
Poslanci sa informovali, aká musí byť široká cesta. P. Benčo uviedol, že minimálna šírka takejto 
komunikácie  musí  byť  3,5  m,  ale doporučil,  aby sa vykúpili  všetky pozemky až po hranice 
oplotenia.
P. Šrobár doporučil, aby sa zvolalo mimoriadne zastupiteľstvo, kde by sa tento problém riešil.
Starosta  podporil  návrh  p.  Šrobára.   Hneď  po  novom  roku   by  sa  zvolalo  mimoriadne 
zastupiteľstvo,  na ktoré  budú pozvaní  p.  Malá a p.  Mrva,  vysvetlia  sa im možnosti  riešenia 
a predloží návrh na dohodu. 
Starosta dal hlasovať o uznesení, že Obecné zastupiteľstvo v Liskovej: 
A/ schvaľuje   termín mimoriadneho OZ na štvrtok 8.1. 2009.  Hlavným bodom programu bude 
doriešenie situácie v lokalite Krivý kút.
B/ poveruje obecný úrad pripraviť návrh dohody usporiadania daného problému.

Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  všetci

„Bytovka“
P.  starosta  oboznámil  prítomných  o pokračovaní  príprav  ohľadom výstavby  bytovky.  Sú  už 
hotové vykonávacie projekty,  vybavil už všetky vyjadrenia a uskutočnilo sa územné konanie. 
Požiadal Ing. Benču,  aby vysvetlil bližšie, čo všetko sa urobilo a čo treba urobiť. Ing. Benčo 
uviedol,  že sa jedná o bytovku z 10 bytovými jednotkami, ktorá bude umiestnená v školskej 
záhrade. Prebieha územné konanie o určení stavby, ktoré bolo oznámené verejnou vyhláškou 
z dôvodu, že niektorí dotknutí občania sú nie známi. Uskutočnilo sa ústne konanie o umiestnení 
stavby.  Vyjadrenia  dotknutých  orgánou  sú  súhlasné.   P.  Macíková  –  dotknutá   účastníčka 
konania však podala námietku.. 
Ing.  Benčo  uviedol,  že  v rámci  schváleného   Územného  plánu  obce  nebolo  uvedené,  že 
v školskom areáli  bude umiestnená bytovka. V záväznej časti nie je uvedené, že tam bude iná 
verejnoprospešná stavba, takže sa nevylučuje možnosť výstavby bytovky. Umiestnenie bytovky 
v školskom  areáli  odsúhlasilo  obecné  zastupiteľstvo,  takže  z odborného  hľadiska  by  bol 
uvedený pozemok  vhodný na vybudovanie  bytovky.  Námietku p.  Macíkovej  vyhodnotí  ako 
neopodstatnenú.  Ak sa však p. Macíková odvolá, môže rozhodnutie odvolací orgán zrušiť. Ak 
by  aj  odvolací  orgán  vyhodnotil  odvolanie  ako  neopodstatnené,  termíny  by  sa  posunuli  a 

3



celkove sa môže výstavba bytovky značne oddialiť, pretože zákonných možností  občana na 
ochranu svojho vlastníctva je dosť. Obec by  určite nemohla požiadať o dotácie na výstavbu 
bytovky  na rok 2009, prípadne ani na rok 2010..
P.  Macíková uviedla,  že bola  oboznámená,  že  bytovka sa bude stavať  a nemala námietky. 
Avšak len na územnom konaní sa dozvedela, že  bytovka bude umiestnená 8 m od jej záhrady 
a ochranná zóna bytovky zasahuje na veľkú časť jej pozemku, takže by tam v budúcnosti vôbec 
nemohla  stavať.   P.  Macíková  navrhla,  aby  sa  bytovka  umiestnila  po  dĺžke,  takže  by  sa 
ochranná  zóna  posunula.   Do  budúcnosti  sa  v  školskom areáli  plánujú  stavať  ešte  ďalšie 
bytovky, budú potrebné garáže i ostatná  vybavenosť, takže zásah do súkromia bude väčší. 
Uviedla, že má obavy, aby sa v budúcnosti nesiahlo i na jestvujúcu záhradu z dôvodu, že treba 
vybudovať prístupovú komunikáciu.  Ich rodina prichádza o majetok. Už v minulosti  časť ich 
pozemku  museli  dať  pre  výstavbu  školy,  ostalo  im  časť   pozemku  za  školou,  na  ktorej 
predpokladali, že sa tam  bude môcť stavať. Ak však bude schválená nadstavba školy, stavba 
ani na tomto pozemku nebude môcť byť umiestnená. A výstavba bytovky znemožní  výstavbu 
stavby v záhrade. Je za to, aby sa podporila výstavba bývania pre mladých, ale musí hájiť aj 
záujmy svojich detí.
Ing. Benčo uviedol, že počas územného konania je nemožné  meniť umiestnenie stavby. Ďalej 
uviedol,  že  bývanie  pri  bytovke  má  svoje  negatívne  stránky,  je  to  zhoršenie  bývania  pre 
občanov bývajúcich v  okolí,  ale  toto  je  malá  bytovka.  V územnom pláne nie je  plánovaná 
prístupová komunikácia a v záhradách nie sú plánované rodinné domy. Avšak v budúcnosti sa 
môže rozhodnúť  aj   o zmene.   Navrhol,  aby p.  Macíková teraz  podala  žiadosť  na vydanie 
územného rozhodnutia na osadenie stavby s tým, že prístupová komunikácia a siete  by boli 
vedené od terajšieho rodinného domu.  Obec by  dala stavebné povolenie na výstavbu stavby. 
Celkove reálne by bolo potrebné dokončiť stavbu do 8 rokov.
Starosta  uviedol,  že  napriek  všetkému   pracuje  na  uskutočnení  výberového  konania  na 
dodávateľa stavby bytovky.  Výberové konanie uskutočňuje Ing. Husár a bude zverejnené vo 
vestníku. 
Ak sa však nebude dať stavať, obec nebude povinná urobiť s dodávateľom zmluvu.
Starosta uviedol, že keď sa vykupovali pozemky pod školu, kto požiadal o stavebný pozemok, 
prednostne ho dostal. Tak isto by bolo možné prednostne dať byt v novej bytovke p. Macíkovej.
Diskutovali p. Martonová, p. Murina, p.Lesák.
P. Šrobár poprosil p. Macíkovú, aby zvážila obidva návrhy : možnosť vydania stavebného 
povolenia pre stavbu v záhrade a na prednostné pridelenie bytu ako formu kompenzácie, 
pretože by bola škoda zastaviť sa v úspešne rozbehnutom projekt, keďže sa už vynaložilo 
nielen veľa úsilia ale aj  veľa financií.
P. Macíková uviedla, že návrhy zváži, vyjadrí sa  dodatočne a zo zasadnutia obecného 
zastupiteľstva odišla.
Diskutovali ešte  p. Martonová, p. Murina, p.Lesák a p. Roštek.
P. Timko sa opýtal, prečo sa nebudú budovať dve bytovky naraz. Starosta uviedol, že architekt 
po skontaktovaní uviedol, že  pre krátkosť času a veľa práce projekty na dve bytovky nie je 
schopný urobiť.
P. starosta poďakoval Ing. Benčovi za účasť a zároveň ho  pozval  na  zasadnutie obecného 
zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 8.1.2009. Ing Benčo zo zasadnutia odišiel.

      Bod č. 6. - Rozpočet Obce Lisková
                                 A/ Úprava rozpočtu na rok 2008
                                 B/ Programový rozpočet na rok 2009 
                                 C/ Viacročný programový rozpočet na roky 2009-2011
                                 D/ Stanovisko hlavného kontrolóra k bodu B a C

A/ Úprava rozpočtu na rok 2008 – vysvetlenie podala p. Barteková. Uviedla, že všetci poslanci 
dostali návrh na úpravu rozpočtu na rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 2, ktoré je prílohou 
zápisnice. 
P. Timko sa informoval, prečo  nie sú v návrhu na úpravu rozpočtu zakomponované aj financie 
potrebné na stavebné projekty v rámci dodatku s Interegiom.
P. Tomková uviedla, že ak sa dodatky schvália,  úhrada bude uskutočnená až po zrealizovaní 
prác, ale tohto roku to už určite nebude.
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu na úpravu rozpočtu.
Hlasovanie:    
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Prítomní: všetci 
Za:  všetci
B/  Programový rozpočet  na  rok 2009 – P.  Barteková uviedla,  že  na  rok  2009 sa musel 
spracovať  rozpočet  podľa  nového  spôsobu  –  tzv.  programový  rozpočet.  Presne  vysvetlila 
spôsob zostavenia. Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli, na webovej stránke obce 
a dostal  ho  každý  poslanec.  FLPK  dala  k návrhu  rozpočtu  prvú  pripomienku,  ktorá  bola 
spracovaná písomne a odovzdaná aj ostatným poslancom.
Predseda FLPK p. Murina podrobne vysvetlil, čoho sa pripomienka týkala. Taktiež uviedol, že 
členovia komisie doporučili, aby sa zmeny v  podprograme 2,3 medzinárodná spolupráca miest 
prerokovali na zasadnutí OZ.
P. Martonová uviedla, že Komisia kultúrna a sociálna dala pripomienku a predložila nový návrh 
k  úprave VZN 1/2007  o poskytovaní  opatrovateľskej  služby,  o výške  úhrady  za poskytnutú 
opatrovateľskú službu, kde navrhli zvýšiť platby pre opatrovaných, ktoré sú v našej obci veľmi 
nízke.   Nový  návrh  bol  predložený  FLPK.  Ak  bude  schválené  VZN  v zmysle  pripomienky 
komisie, príjmy a výdaje vyplývajúce z  opatrovateľskej služby bude treba v rozpočte upraviť. 
P.  Timko  uviedol,  že družobná spolupráca neplní  svoj  ciel,  doporučil,  aby obecný úrad do 
budúceho  zastupiteľstva  rozpracoval  formu  spolupráce.  Navrhol,  aby  sa  v  podprograme 
medzinárodná spolupráca miest a obcí navrhnutá suma 40 tis. Sk znížila o 20 tis. Sk a o túto 
sumu sa navýši podprogram  – opatrovateľská služba. 
P. Murina uviedol,  že súhlasí,  aby sa konkretizovala forma spolupráce a až potom sa menil 
rozpočet. 
Starosta  dal  hlasovať  o návrhu  p.  Timku  na zmenu  rozpočtu  v podprograme  družobná 
spolupráca.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci 
Za: Miloš Lesák, Oľga Lešková, Vilma Martonová,  Jaroslav Timko, Pavol Kubala
Proti: 0
Zdržali sa: Jozef Roštek, Jozef Murina, Mojmír Šrobár
Uznesenie bolo prijaté.      
                                
P. Timko  taktiež navrhol, aby sa z položky reprezentačné /40 tis. Sk/  presunulo 20 tis. Sk  na 
opatrovateľskú službu.
Starosta dal o prednesenom návrhu p. Timku hlasovať.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci 
Za:  Jaroslav Timko, 
Proti: Jozef Roštek, Jozef Murina, Mojmír Šrobár, Vilma Martonová
Zdržali sa: Pavol Kubala,  Oľga Lešková,  Miloš Lesák, 
Uznesenie nebolo prijaté.                                      

Viac pripomienok k návrhu rozpočtu na rok 2009 nebolo.
Starosta dal hlasovať o schválení  Programového rozpočtu Obce Lisková  na rok 2009 podľa 
predloženého návrhu so zapracovanou pripomienkou FLPK a schválenou pripomienkou podľa 
návrhu p. Timku.
Hlasovanie:
Prítomní : všetci
Za: Pavol Kubala, Miloš Lesák, Oľga Lešková, Vilma Martonová,  Jozef Murina, Jozef Roštek, 
Mojmír Šrobár,  
Proti: 0
Zdržal sa: Jaroslav Timko  
Uznesenie bolo schválené.

C/ Viacročný programový rozpočet na roky 2009-2011
  Starosta uviedol, že i Viacročný programový rozpočet Obce Lisková na roky 2009-2011 bol 
doručený každému poslancovi, bol zverejnený. Neboli k nemu žiadne pripomienky. Starosta dal 
hlasovať o tom , či  poslanci viacročný programový rozpočet na roky 2009-2011 zobrali na 
vedomie podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Prítomní : všetci
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Za: všetci
Viacročný programový rozpočet na roky 2009-2011 bol zobratý na vedomie.

  D/  Stanovisko hlavného kontrolóra k  Programovému rozpočtu na rok 2009 a k 
Viacročnému programovému rozpočtu na roky 2009-2011
Hlavný kontrolór p. Piroh uviedol, že stanovisko spracoval, bolo doručené poslancom, neboli 
k nemu žiadne pripomienky.  Vo svojom stanovisku nemá k rozpočtom žiadne pripomienky 
a doporučuje, aby v roku 2009 boli spracovávané v duálnej podobe. Úpravy rozpočtu sa  môžu 
robiť aj v priebehu roka.
Starosta dal hlasovať o tom , či  poslanci stanovisko hlavného kontrolóra zobrali na vedomie 
podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Prítomní : všetci
Za: všetci
Stanovisko hlavného kontrolóra bolo zobraté na vedomie.

Bod č. 7  -   VZN 2/2008 o dani z nehnuteľnosti
Starosta dal slovo p. Tomkovej. P. Tomková uviedla, že všetky návrhy VZN a dodatkov k VZN, 
ktoré sa dnes budú prerokovávať , boli  zverejnené na úradnej tabuli a na webovej stránke 
obce.  Vo VZN o dani z nehnuteľnosti sa  urobila úprava   v súlade so zákonom, museli sa 
urobiť zmeny, ktoré sa týkali príplatku za podlažie. Predtým sme mali príplatok za podlažie ku 
každej stavbe osobitne, teraz sa môže dať príplatok za podlažie len podľa miestnych 
podmienok alebo v jednotlivej časti obce. Takže je jeden príplatok za podlažie podľa 
vymenovaných ulíc, prípadne čísla pozemkov /tu nie je vo VZN príplatok za podzemné 
podlažie/  a potom v ostatných častiach obce – v priemyselnej zóne za Váhom. Po prepočte 
dane na rok  2009,  príjem z dane z nehnuteľnosti by bol v roku 2009  nižší z dôvodu zmeny 
v príplatku za podlažie, pokiaľ by sa neurobila zmena aj v sadzbách dane. Takže VZN bolo 
upravené takým spôsobom, že sa prepočítali Sk na € a zaokrúhlili nahor. VZN sa nemuseli robiť 
tak, aby bol prepočet  na € presný. Obec môže urobiť akékoľvek úpravy VZN, čo nám potvrdili 
i školitelia.  Ďalšia zmena vo VZN bola u podnikateľov. V minulosti boli osobitne zdaňované 
priemyselné stavby a osobitne stavby slúžiace na administratívu.  V súčasnosti sú stavby na 
administratívu, ktoré súvisia s priemyselnou produkciou zaradené tiež do priemyselných 
stavieb, čím je obec škodná 10.- Sk na m2 administratívnej stavby.  Preto je v návrhu VZN 
zvýšená sadzba u priemyselných stavieb o 3 Sk a ostatných stavieb o 10 Sk za m2. Ostatné 
stavby má priznané len družstvo. Vzhľadom k tomu, že podľa nového návrhu bude približne 
o 3,10 Sk nižší príplatok za podlažie, pravdepodobne nebude  ani u družstva nárast dane. 
Návrh  prerokovala FLPK na zasadnutí dňa 26. 11. 2008 -  členovia komisie nemali námietok. 
Takto pripravený návrh bol zverejnený na internete i na úradnej tabuli. Počas 10 dní  bola 
podaná jedna pripomienka z obecného úradu, aby sa vypustili vety v zátvorkách, kde sa uvádza 
hodnota ornej pôdy, TTP a stavebného pozemku.  Komisia FLP na zasadnutí 12. 12. žiadala, 
aby sa urobil presný prepočet VZN na €. Návrh VZN na základe týchto dvoch pripomienok bol 
spracovaný a doručený poslancom. 
Pokiaľ bude schválené VZN so zapracovaním pripomienky FLPK, príjmy z daní budú nižšie.
V diskusii vystúpil p. Murina sa spýtal, aký bude presne dopad na príjem z dane z nehnuteľnosti 
pri jednotlivých návrhoch VZN. P. Tomková uviedla, že túto sumu nevieme presne povedať, lebo 
to bude jasné, až keď sa urobí všetkých viac ako 1000 daňových priznaní.  Prepočítala daň 
v zmysle prvého návrhu  podľa niektorých daňových priznaní. Nárasty neboli veľké. Pritom ZŤP 
a dôchodcovia nad 70 rokov majú 50 % zľavu. Podnikatelia v obci, ktorých stavby sú určené na 
ostatné podnikanie, budú mať daň z nehnuteľnosti ešte nižšiu.
P.  Murina doporučil,  aby sa schválilo VZN  so zapracovanou pripomienkou FLPK – presný 
prepočet.
V diskusii vystúpila  p. Martonová, p. Kubala, p. Šrobár, p. Lesák.
Hlavný kontrolór doporučil po zvážení podaného vysvetlenia schváliť návrh VZN v pôvodnom 
znení.
Hlasovanie:
Prítomní : Pavol Kubala,  Miloš Lesák, Oľga Lešková, Vilma Martonová,  Jozef Roštek, Mojmír 
Šrobár, Jozef Murina
Za: Pavol Kubala,  Miloš Lesák, Oľga Lešková, Vilma Martonová,  Jozef Roštek, Mojmír Šrobár, 
Proti: 0
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Zdržal sa: Jozef Murina.             VZN bolo schválené.

Bod č. 8  -  VZN 3/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do základnej školy
P. Tomková uviedla, že vzmysle školského zákona poslanci musia VZN určiť, kedy presne sa 
uskutoční zápis do základnej školy. VZN sme spracovali tak, aby sa zápis uskutočnil v termíne, 
ktorí  pre  rok   2009  navrhol  riaditeľ  našej  školy  Mgr.  Kulich.  Tento  termín  bude  platný  aj 
v budúcich rokoch, pokiaľ to bude vyhovovať zástupcom školy.  Ak nie, v budúcnosti sa bude 
môcť kedykoľvek zmeniť novým VZN.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za : všetci
VZN bolo schválené.

Bod č. 9 -  VZN 4/2008 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, 
za ubytovanie, za predajné automaty a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady
P.  Tomková uviedla, že v novom návrhu VZN bola zmena len z dôvodu prechodu na €. Urobil 
sa prepočet  Sk na € a sumy boli  zaokrúhlené  nahor.   Vypadla daň  za užívanie verejného 
priestranstva pre podnikateľskú činnosť  - predaj  a poskytovanie služieb z dôvodu, že na každú 
daň je potrebné  vydať platový výmer. Vymáhanie tejto dane by bolo finančne dosť náročné, 
takže tento príjem sme nahradili tým, že sme navýšili vo vnútornom predpise O úhradách za 
služby  poskytované  obcou  Lisková  položku   Oznamy  podnikateľských  subjektov,  ktoré 
uskutočňujú  v obci  predaj  na  trhovom mieste.  Taktiež  poplatok  za  komunálne  odpady sme 
upravili podľa skutočnosti v roku 2008, kedy odvoz jednej smetnej nádoby bol 40,- Sk.
FLPK dala pripomienku, aby sumy vo VZN neboli zaokrúhlené, ale aby bol presný prepočet 
a poplatok za komunálne odpady aby ostal pôvodný - 33,-Sk za smetnú nádobu.
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu so zapracovaním pripomienky FLPK.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za : všetci
VZN bolo schválené.

Bod č. 10 - Dodatok č 1 k VZN 1/2007 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o výške 
úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu
P. Tomková  uviedla, že  návrh bol spracovaný takým spôsobom, že sa urobil prepočet na € 
a suma sa zaokrúhlila smerom nahor. Iné zmeny oproti pôvodnému VZN neboli.
FLPK dala pripomienku, aby prepočet nebol zaokrúhlený.
P. Martonová uviedla, že Komisia sociálna a kultúrna navrhla vo VZN poplatky mierne navýšiť, 
lebo  ich  máme  veľmi  nízke  a náklady  obce  na  opatrovateľskú  službu  sú  vysoké.  Sociálne 
odkázaní  občania  to  nepocítia,  pretože  ak  nemajú  dostatočný  príjem,  sú  od  poplatkov 
oslobodení a tí, ktorí majú dobrý príjem  - môžu zaplatiť. Opatrovaní dostali pokyn, aby doniesli 
nové potvrdenia od lekárky o svojom zdravotnom stave a o potrebe opatrovateľskej služby.
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu so zapracovaním pripomienky komisie sociálnej 
a kultúrnej.
Hlasovanie:
Prítomní : všetci
Za: Pavol Kubala,  Miloš Lesák, Oľga Lešková, Vilma Martonová,  Jozef Murina, Jozef Roštek, 
Mojmír Šrobár,  
Proti: 0
Zdržal sa: Jaroslav Timko  
VZN bolo schválené.

Bod č. 11 – Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2004  - Požiarny poriadok Obce Lisková
P. Tomková uviedla, že v dodatku sa mení iba zoznam členov. Všetci členovia spĺňajú zákonom 
stanovené podmienky.
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu .
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
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Za : všetci .                  VZN bolo schválené.

Bod č. 12 -  Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2007 - Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci 
Lisková
P. Tomková  uviedla, že  návrh bol spracovaný takým spôsobom, že sa urobil prepočet na € 
a suma sa zaokrúhlila smerom nahor. Iné zmeny oproti pôvodnému VZN neboli. Navýšenie je 
veľmi malé. Napríklad pri nájme za jednohrob to robí  1,-Sk na rok. 
FLPK dala pripomienku, aby prepočet nebol zaokrúhlený.
Starosta dal hlasovať o predloženom pôvodnom návrhu .
Hlasovanie:
Prítomní: Prítomní : všetci
Za: Pavol Kubala,  Miloš Lesák, Oľga Lešková, Vilma Martonová,   Jozef Roštek, Mojmír 
Šrobár,  
Proti: Jozef Murina, Jaroslav Timko  
Zdržal sa: 0
VZN bolo schválené.

Bod č. 13 -  Program ochrany a podpory detí a mládeže Obce Lisková
P. Tomková uviedla, že v novom návrhu tohto predpisu sú oproti pôvodnému zmeny, ktoré sú 
v návrhu zdôrazdnené inou farbou . 
P. Lesák uviedol, že podľa zákona sa mladý človek považuje do veku 30 rokov, takže 
v predpise vek 26 sa nahrádza vekom 30.
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu so zapracovaním pripomienky p. Lesáka.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za : všetci
PJOPDa M  bol schválený.

Bod č. 14 -  Dodatok č. 1 k Smernici pre Obec Liskovú o slobodnom prístupe 
k informáciám
P. Tomková  uviedla, že sa mení len sadzobník, kde sa uvádzajú už sumy v €, ktoré ostali 
približne rovnaké okrem poplatku za poskytnutie informácie na diskete, CD a DVD, ktorý je 
nižší, pretože nákupná cena tých medií je výrazne nižšia ako v minulosti.
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu tohto predpisu.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za : všetci
Predpis bol schválený.

Bod č. 15 -   Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom obce Lisková
Tomková  uviedla, že  návrh bol spracovaný takým spôsobom, že sa urobil prepočet na € 
a suma sa zaokrúhlila smerom nahor. Iné zmeny oproti pôvodnému predpisu neboli.
P. Timko požiadal, aby sa urobil presný prepočet na € bez zaokrúhľovania, čo žiadala aj FLPK.
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu tohto predpisu so zapracovaním pripomienky p. 
Timku.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za : všetci
Predpis bol schválený.

Bod č. 16 -  Dodatok č. 2 k Poriadku odmeňovania Obce Lisková
Tomková  uviedla, že  návrh bol spracovaný takým spôsobom, že sa urobil prepočet na € 
a suma sa zaokrúhlila smerom nahor. Zároveň tam bolo doplnené, že pozvaný odborník za 
účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisie bude mať odmenu 10 €.
P. Murina doporučil, aby sa v zmysle doporučenia FLPK urobil presný prepočet na € a odmena 
pre odborníka aby ostala zapracovaná.
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu tohto predpisu so zapracovaním pripomienky p. 
Murinu.
Hlasovanie:
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Prítomní: všetci
Za : všetci
Predpis bol schválený

Bod č. 17 -  Dodatok č. 1 k Zásadám prenájmu nebytových priestorov 
P. Tomková  uviedla, že sumy nájmu každoročne prerátala podľa vyhlásenej miery inflácie za 
predošlý rok a výslednú sumu  prepočítala na € a  zaokrúhlila smerom nahor.  Tieto sumy sa 
môžu použiť len na zmluvy, ktoré sa uzatvoria po 1.1.2009.
P. Murina doporučil, aby sa v zmysle doporučenia FLPK urobil presný prepočet na € .
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu tohto predpisu so zapracovaním pripomienky p. 
Murinu.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za : všetci
Predpis bol schválený

Bod č. 18 -  Dodatok č. 1 k Smernici upravujúcej postup pri verejnom obstarávaní 
zákaziek s nízkymi hodnotami platná pre obec Liskovú
P. Tomková  uviedla, že  návrh bol spracovaný takým spôsobom, že sa urobil prepočet na €. 
Podľa pôvodného predpisu sa museli tovary a služby obstarávať od 1 Sk. T. j. už od najmenšej 
čiastky sa museli vypisovať správy, vytelefonovávať – bolo to náročné na čas aj peniaze. 
Navrhli sme, aby sa tento spôsob obstarávania použil od sumy 332 € t. j. približne 10 tis. Sk.
P. Timko navrhol, aby bola suma znížená na 166 € (asi 5 tis.Sk ).
P. Šrobár a p. Roštek doporučili, aby sa ponechala suma 332€.
Starosta dal hlasovať o predloženom  návrhu s úpravou podľa návrhu p. Timku .
Hlasovanie:
Prítomní:  všetci
Za: Pavol Kubala,  Miloš Lesák, Oľga Lešková, Vilma Martonová,   Jozef Murina, Jaroslav 
Timko   
Proti: Jozef Roštek,
Zdržal sa: Mojmír Šrobár 
Dodatok k smernici bol schválený.

Bod č. 19 -   Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu O úhradách za poskytované služby 
a úkony vykonávané obcou Lisková
P. Tomková uviedla, že sa menil sadzobník – urobil sa prepočet na €. Doplnené boli 2 položky – 
oznamy podnikateľských subjektov, ktoré uskutočňujú predaj  na trhovom mieste a za prístup 
na internet v knižnici. Požiadali sme Ministerstvo kultúry o dotáciu na zavedenie internetu do 
knižnice. Podporili nás sumou 37 tis. Sk, z ktorej sa zakúpil počítač s príslušenstvom, tlačiareň, 
zabezpečovacie zariadenie do knižnice a urobil sa prístup na internet i v knižnici. 
Starosta dal hlasovať o predloženom  návrhu.
Hlasovanie:
Prítomní:  všetci
Za: Pavol Kubala,  Miloš Lesák, Oľga Lešková, Vilma Martonová, Jozef Roštek, Mojmír Šrobár  
Proti:,
Zdržal sa: Jozef Murina, Jaroslav Timko   
Dodatok  bol schválený.

 Bod č. 20 - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  Lisková   na I. polrok 2009
Hlavný kontrolór uviedol, že vzhľadom k tomu, že je koniec roka,  predložil uvedený plán, ktorý 
obdržali všetci poslanci .  Po zvolení nového kontrolóra sa plán môže doplniť.  Hlavný kontrolór 
dal  návrh,  aby  obecné  zastupiteľstvo  poverilo  hlavného  kontrolóra  vykonaním  následných 
finančných kontrol podľa predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti v súlade so zákonom 
502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite – o tomto návrhu sa nehlasovalo.
Starosta dal hlasovať o predloženom návrhu plánu kontrolnej činnosti.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za : všetci
Plán bol schválený.
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Bod č. 21  - Voľby hlavného kontrolóra obce Lisková
Starosta uviedol, že vo februári končí šesťročné volebné obdobie hlavného kontrolóra. Z tohto 
dôvodu je  obec povinná vyhlásiť   nové  voľby a obecné zastupiteľstvo  má uznesením určiť 
podmienky voľby. 
P. Tomková  spracovala návrh na uznesenie, ktoré bolo doručené všetkým poslancom. 
P.  Murina uviedol,  že  terajší  úväzok  hlavného kontrolóra  je   nedostatočný.  Preveril  si,  akú 
činnosť  robí  v škole  i na  úrade.  Taktiež  si  preveril  úväzky,  ktoré  majú  kontrolóri  v okolitých 
obciach  porovnateľných  s našou  obcou.  A tie  boli  od  4  hodín   do  8  hodín  denne.  Preto 
navrhuje, aby úväzok na celé volebné obdobie bol zvýšený na 4 hodiny denne. 
P. Timko uviedol, že podľa vykonaného personálneho  auditu sú dve hodiny postačujúce, ak 
bude potrebné, v priebehu volebného obdobia sa úväzok navýši. Nie je možné porovnávať obec 
a obec, lebo rôzne obce majú iné rozpočty i rozsah prác.
P. Roštek i p. Šrobár namietali proti spôsobu, akým sa  vykonal personálny audit, keď zistenia 
odbornej firmy pripomienkovali poslanci / členovia rady/ a na základe toho boli znížené úväzky. 
P. Šrobár navrhol,  aby bol zvýšený úväzok hlavného kontrolóra na 3 hodiny, pretože podľa 
teraz platného zákona nie je možné počas volebného obdobia meniť podmienky pre zvoleného 
kontrolóra.
V diskusii vystúpili opakovane všetci poslanci.
Starosta dal hlasovať o úväzku hlavného kontrolóra 3 hodiny denne.
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  Jozef Roštek, Jozef Murina, Mojmír Šrobár
Proti: 0
Zdržali sa: Pavol Kubala, Miloš Lesák, Oľga Lešková, Vilma Martonová,  Jaroslav Timko  
Uznesenie nebolo prijaté.

Ďalej dal starosta hlasovať o uznesení, s ktorým sa vyhlasujú voľby, spôsob a podmienky volieb 
s tým, že pracovný úväzok bude 2 hodiny denne.

Znenie uznesenia:
„Obecné zastupiteľstvo v Liskovej 
I.    v y h l a s u j e v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v platnom znení deň konania voľby hlavného kontrolóra na 27. januára 2009.  
II.   u s t a n o v u j e 

1. spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra Obce Lisková
      Voľby sa vykonajú   verejným hlasovaním poslancov na zasadnutí  Obecného 

zastupiteľstva v Liskovej.
2. samotnému aktu konania volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia 

jednotlivých kandidátov; kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené 
ich prihlášky na obecný úrad; každý kandidát má právo na vystúpenie v obecnom 
zastupiteľstve v deň konania voľby v časovom rozsahu max. 5 minút.

      3.    náležitosti prihlášky: 
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj  (mail, telefón)
- údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doložený úradne overenou fotokópiou  

príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní 
- profesijný životopis 
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 

   - súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby  v obecnom 
zastupiteľstve podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

III.   u r č u j e 
1. kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie 
2. pracovný úväzok :  2hod. denne
3. ďalšie požiadavky : prax v ekonomickej alebo v právnickej činnosti alebo v oblasti práce 

v samospráve minimálne 5 rokov  
4. predpokladaný termín nástupu do práce: 12. februára 2009
3. iné :   
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 - termín ukončenia podávania prihlášok: 13. 1. 2009  do 15,00 hod.  (Už musí byť doručená na 
obecnom úrade.)
  - miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu       s požadovanými 
dokladmi musia kandidáti zaslať poštou alebo osobne na  adresu: Obecný  úrad v Liskovej, 
Ulica pod Chočom 113 , 034 81  Lisková s     označením „ Voľba hlavného kontrolóra - neotvárať“!    
“
  
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za: Miloš Lesák, Oľga Lešková, Vilma Martonová,  Jaroslav Timko  
Proti: Jozef Roštek, Jozef Murina, Mojmír Šrobár
Zdržali sa: Pavol Kubala 
Uznesenie nebolo prijaté.

Bod č. 22 – Prerozdelenie dotácií pre organizácie na rok 2009
Predseda FLPK p. Murina uviedol, že komisia prerokovala žiadosti jednotlivých organizácií , 
niektoré boli vyššie, niektoré v tej istej výške ako v roku 2008, DHZ podal žiadosť prvýkrát. 
Komisia doporučila poskytnúť dotácie nasledovne: 
OŠK                                                        350 000,-Sk     (11 617,90  €)
 Domka                                                     59 600,-Sk      (  1978,36  €)                              
 SZZ                                                         10  000,-Sk         ( 331,94  €)
 SZPB                                                         4 400,-Sk          (146,10  €)
JDS                                                           14 000,-Sk          (464,72  €)  
Zväz PCCH                                                4  000,-Sk          (132,78  €)               
0S ČK                                                        10 000,-Sk         ( 331,94  €)
Dobrovoľný požiarny zbor                           4 000,-Sk          ( 132,78 €)
P. Roštek žiadal, aby bola schválená  dotácia pre členov Zväzu postihnutých civilizačnými 
chorobami  v zmysle žiadosti, kde bolo uvedené 5 tis. Sk. Členovia ZPCCH urobia najviac 
brigád pri skrášlení obce a jej okolia. /O žiadosti p. Rošteka sa nehlasovalo./
P. Lešková uviedla, že neorganizované cvičenky požiadali o dotáciu na nákup rádia 
a športových pomôcok vo výške 4 tis. Sk, čo tiež nie je uvedené v návrhu na podporu. Pritom 
na cvičenie sú pozývané všetky ženy v obci,  sú tam ženy nezamestnané, na materskej 
dovolenke i dôchodkyne, ktoré si nemôžu dovoliť väčšie výdavky. Obec by  mohla ženy 
podporiť aspoň týmto spôsobom. 
Hlavný kontrolór a p. Timko doporučili, aby sa zakúpili športové pomôcky zo športovej činnosti 
obce.
Starosta dal hlasovať o uznesení podľa návrhu p. Murinu.
Hlasovanie:
Prítomní: všetci 
Za: Miloš Lesák, Oľga Lešková, Vilma Martonová,  Jaroslav Timko, Jozef Murina, Mojmír Šrobár 
Proti: Jozef Roštek, 
Zdržali sa: Pavol Kubala 
Uznesenie bolo prijaté.                                      

Bod č. 23 -  Zmluva o nájme nebytového priestoru v budove Katolíckej školy
P.Tomková uviedla, že návrh zmluvy odsúhlasil p. farár a následne bol doručený každému 
poslancovi. Zmena je akurát v názve prenajímateľa, kde bude uvedené Rímsko-katolícky farský 
úrad. K pripomienke FLPK, aby sa tam zapracovalo upratovanie, p. Tomková uviedla, že 
upratovanie bolo uvedené v čl. 3 ako obvyklé udržiavanie priestorov, ktoré bude v povinnostiach 
nájomcu.
P. Timko mal k zmluve pripomienku, aby sa nájomné každoročne zvyšovalo v máji vždy o mieru 
inflácie vyhlásenú štatistickým úradom. Taktiež doporučil zvýšiť  ročný nájom z 50 tis. Sk na 75 
tis. Sk  za miestnosť, ktorú bezplatne využíva už 10 rokov Domka a tá je tiež spoločenská 
organizácia.
P. Šrobár namietal, že s týmito financiami by sme mali podporiť vlastné zariadenia. Všetky 
aktivity by mohli byť v škole, kde sa aj nepretržite kúri. V budove cirkevnej katolíckej školy by sa 
malo urobiť nejaké zariadenie pre starších občanov.
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P. Roštek podporil návrh p. Šrobára, pretože budova cirkevnej školy je veľmi málo využívaná 
a náklady sú veľké.
V diskusii vystúpil p. Murina i hlavný kontrolór.
Starosta dal hlasovať za pôvodný návrh zmluvy (nájom 50 tis. Sk)
Hlasovanie:
Prítomní: všetci 
Za:  Jozef Roštek, Jozef Murina, Mojmír Šrobár
Proti: 0 
Zdržali sa: Pavol Kubala,  Miloš Lesák, Oľga Lešková, Vilma Martonová,  Jaroslav Timko  
Uznesenie nebolo schválené.

Starosta dal hlasovať za  návrh zmluvy pripomienkovaný p. Timkom  (nájom 75 tis. Sk)
Hlasovanie:
Prítomní: všetci 
Za: Miloš Lesák, Oľga Lešková, Vilma Martonová,  Jaroslav Timko  
Proti: Jozef Roštek, Jozef Murina, Mojmír Šrobár
Zdržali sa: Pavol Kubala 
Uznesenie nebolo schválené.

Bod č. 24 – Rôzne, diskusia
 A/   P. Tomková uviedla, že je potrebné urobiť v našej obci preventívne požiarne kontroly 
u podnikateľských subjektov i u fyzických osôb. Kontroly budú robiť členovia Obecného 
hasičského zboru, ktorí boli vyškolení a preventivár obce p. Miroslav Kerdík  v termíne od 
1.1.2009-31.12.2009.
Starosta dal hlasovať o uznesení, v ktorom obecné zastupiteľstvo   poveruje   Obecný hasičský 
zbor v Liskovej urobiť  preventívne požiarne kontroly u podnikateľských subjektov i u fyzických 
osôb v roku 2009.  Zodpovední za uskutočnenie preventívnych prehliadok budú Miroslav Kerdík 
a Roman Kubala.
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci

B/ P. Tomková uviedla, že  je potrebné urobiť projektové práce na verejné priestranstvá v obci. 
Dodávateľa projektových prác na námestie, autobusové zástavky, múrik a prístrešok na 
cintoríne zabezpečí spoločnosť Interegio, návrh dodatku č. 3 dostali všetci poslanci. Chodníky 
v obci bude projektovať Ing. Miroslav Lukač – i jeho návrh dostali poslanci. Obidva návrhy 
prerokovali členovia komisie pre verejné obstarávanie.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení:
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje:
1/  Dodatok č. 3 k rámcovej zmluve o obstaraní veci uzavretej dňa 20.2.2008 so spoločnosťou 

Interegio Bratislava  vo výške 118 000,- s DPH .
2/  za dodávateľa projektových prác podľa priloženého návrhu v hodnote 75 200,- Sk s DPH - - 
Ing. Miroslava Lukača. 
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci

C/ P.  Timko  uviedol,  že  na  jednom  z minulých  zasadnutí  obecného  zastupiteľstva  bývalý 
starosta  p.  Tibor  Kubala  uviedol,  že  zobrazenie  katastra  na  terajšej  mape  je  iné  ako  na 
historickej mape. P. Timko doporučil, aby starosta obce Ján Lauko preveril, či sú na mapách 
rozdiely.
Starosta  dal  hlasovať  o návrhu  p.  Timku,  podľa  ktorého  Obecné  zastupiteľstvo  v Liskovej 
doporučuje  starostovi obce preveriť hranice katastrálneho územia obce Lisková . (Porovnať 
stav v katastri nehnuteľností a historickej mapy.)

Hlasovanie:  
Prítomní:
 Za:  Jozef Murina, Mojmír Šrobár, Pavol Kubala,  Miloš Lesák, Oľga Lešková, Vilma Martonová, 

Jaroslav Timko  
Proti: 0
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Zdržal sa: Jozef Roštek

D/  P.  Lesák – predseda komisie  pre  mládež uviedol,  že na zasadnutí  komisie   vyhodnotili 
uskutočnené  projekty  a komisia  nemala  pripomienky  k formálnej  stránke  vyhodnotenia.  Do 
25.11. bolo uskutočnených 9 projektov z celkovo podaných 22. Doteraz vyplatená výška dotácie 
je 19 515,5 Sk. Na akciách sa spolu zúčastnilo 286 detí ,  čo predstavuje 68,20 Sk/dieťa na 
akciu.  Komisia  doporučila  vyzvať  podávateľov  projektov,  aby  podľa  možností  zrealizovali 
plánované  projekty  do  konca  roka,  alebo  aby  podali  písomné  zdôvodnenie,  prečo  sa  nimi 
podané  projekty  neuskutočnili.  Komisia  doporučuje  ponechať  výšku  dotácie  z obecného 
rozpočtu na čiastke 60 000,- Sk. Komisia doporučila, aby sa  nevyčerpané finančné prostriedky 
z tejto  kapitoly  rozpočtu  použili  na  nákup  materiálu  potrebného  ku  zveľadeniu  existujúcich 
verejných  priestranstiev  a športovísk  (oplotenie  hokejbalového  ihriska,  kúpa  materiálu  na 
bránky, antuka na tenisové ihrisko, nová tenisová sieť, metly), s čím poslanci súhlasili.

Viac príspevkov do diskusie už nebolo. 

Bod č. 12 – Ukončenie
Starosta poďakoval prítomným za účasť na zastupiteľstve a zasadnutie ukončil.  

V Liskovej, 16. decembra 2008

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

Overovatelia:     Vilma Martonová            ................................

                          PaedDr. Mojmír Šrobár   ................................

                                                                                           Ján   L a u k o
                                                                                                               starosta obce 
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