
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v     Liskovej,   
ktoré sa uskutočnilo dňa   13. januára   2009  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 

Pracovník Stavebného úradu v Liskovej  - Ing. Pavol Benčo

Hostia: podľa prezenčnej listiny

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta Ján Lauko privítal prítomných poslancov aj  hostí a navrhol doplniť program o bod: 
Vyhlásenie  voľby  hlavného  kontrolóra  v obci  Lisková.  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. Riešenie problému v lokalite Krivý kút 
              5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra v obci Lisková

6.  Záver

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

Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie
Starosta navrhol  do návrhovej  komisie za predsedu p.  Pavla Kubalu a za člena p.  Oľgu 
Leškovú a dal o tomto návrhu hlasovať.
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  všetci                       
Návrhová komisia bola schválená.        

       Bod č. 4 -  Riešenie problému v lokalite Krivý kút 
Starosta uviedol, že mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočňuje 
z dôvodu vyriešenia problému v lokalite Krivý kút.   Privítal  p. Tibora Kubalu, ktorého pozval 
z dôvodu, že asfaltová cesta na ulici Krivý kút sa robila v období, keď bol p. Kubala 
starostom.
Následne prečítal dohodu, ktorá sa má predložiť sporiacim sa stranám:
„Dolupodpísaní občania prehlasujú, že súhlasia s nasledovnou dohodou:
1. Pani Terézia Malá,  trvale bytom xxx,  podá žiadosť v termíne do 28. februára 2009 na 

Obec Liskovú na odkúpenie pozemku zameraného geometrickým plánom č. 33019517-
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90/2008 zo dňa 20.11.2008, ktorý bol vypracovaný autorizovanou geodetkou Ing. Ninou 
Benčovou. Jedná sa o pozemok parc. č. C-KN 2292/6 o výmere 18 m², druh zastavaná 
plocha a nádvoria, ktorý bol vytvorený z pôvodnej parcely E-KN 2173 vedený na LV č. 
3384 /Obec Lisková/.  Cena za 1 m²  je 4,-€.

2.  Pán  Peter  Mrva,  trvale  bytom  xxx  odpredá  obci  Lisková  pozemok  zameraný 
geometrickým plánom č. 33019517-90/2008 zo dňa 20.11.2008, ktorý bol vypracovaný 
autorizovanou  geodetkou  Ing.  Ninou  Benčovou.  Jedná  sa  o pozemok  parc.  č.  C-KN 
2232/3 o výmere 13 m², druh pozemku orná pôda, ktorý bol vytvorený z pôvodnej parcely 
2232/1 vedený na LV č. 1399 za cenu 8,-€./m².
Termín do 28. februára 2009.

3. Peter Mrva, trvale bytom  xxx,  súhlasím s   vyššie uvedeným, ako aj s tým, že Obec 
Lisková na vlastné náklady odstráni časť oplotenia pozemku parc. č. C-KN 2232/3, ktoré 
je zhotovené na asfaltovej ploche o celkovej dĺžke 10,3  m.

4. Terézia Malá, trvale bytom xxx , súhlasím s vyššie uvedeným v bodoch č. 1-3, ako aj 
s tým, aby pozemok p. Petra Mrvu bol oplotený tak, že severná hranica oplotenia bude 
zhodná s krajnicou miestnej komunikácie. /Hranica medzi pozemkami č.  C-KN 2232/3 
a 2232/1.“

Starosta uviedol, že návrh ceny, za ktorú chceme odpredať obecný pozemok pre p. Malú,  je 
približne taký, za aký sme vykupovali  pozemky v hone Vyšné Záhumnie. Od p. Mrvu kúpime 
pozemok, ktorý je pod cestou za vyššiu sumu, v ktorej sú čiastočne započítané aj náklady, 
ktoré mal na vybudovanie plota.  Požiadal poslancov, aby sa k dohode vyjadrili.
P. Timko sa spýtal, že pokiaľ sa urobí plot tak, ako je uvedené v dohode, či cesta bude mať 
3,5 m.
P. Benčo uviedol, že presne nevie, aká je terajšia šírka cesty, ale zo strany p. Malej je zelený 
pás, kde je možné ju rozšíriť.
P. Benčo uviedol fakty ohľadom situácie, ktorá sa ide riešiť.  P. Mrvovi bol vydaný súhlas na 
výstavbu plota pri ceste, ktorý p. Mrva začal stavať. P. Malá dala sťažnosť a žiadala, aby plot 
posunul ďalej od cesty, aby mala lepší vstup do dvora aj pre nákladné auto. P. Mrva si dal 
spracovať geometrický plán, z ktorého vyplynulo, že je majiteľom pozemku aj tam, kde je 
vyasfaltovaná cesta. Následne urobil plot na asfaltovej ceste, na čo však nemal povolenie. 
Obec dala spracovať geometrický plán  na ulicu Krivý kút, z ktorého vyplynulo, že p. Malá má 
oplotený aj pozemok, ktorý patrí obci. Na oplotenie nemala povolenie. 
Jestvujúca asfaltová cesta je však  zakreslená  v územnom pláne ako komunikácia, takže je 
možné pozemky pod cestou  vykúpiť,  alebo vyvlastniť z dôvodu verejného záujmu.   P. 
Mrvovi bolo doručené rozhodnutie na zbúranie plota, ktorý urobil bez povolenia. Ak sa 
sporné strany nedohodnú, právnou cestou to môže trvať roky.
V diskusii vystúpili p. Šrobár, p. Murina, p. Tibor Kubala, p. Martonová, p Lesák.
Starosta dal hlasovať  poslancom, či súhlasia s navrhovaným textom dohody, ktorá sa 
predloží sporným stranám.
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:    Stanislav Demko, Pavol Kubala, Oľga Lešková, Vilma Martonová,  Jozef Murina, Jozef 
Roštek,  Mojmír Šrobár  
Proti: 0
Zdržal sa:  Miloš Lesák,   Jaroslav Timko     
Dohoda bola schválená.

Starosta privítal zástupcov sporných strán a to p. Malú s rodinným príslušníkom p. 
Urbanovičom a p. Mrvu s manželkou.  Následne im prečítal návrh dohody a požiadal ich, aby 
sa k dohode vyjadrili.

P. Malá uviedla, že súhlasí s navrhovanou dohodou a dohodu podpísala.

P. Mrva uviedol, že tento spor ho už stál veľa peňazí. P. Malá celú jeho rodinu opakovane 
verbálne napáda. Oplotenie tak ako sa uvádza v dohode nemôže urobiť z dôvodu, že je tam 
osadený plynomer. Na základe udania p. Malej pôvodné oplotenie boli preveriť plynári a tí 
žiadajú, aby oplotenie bolo vzdialené  od plynu minimálne 1,5 m. Ak by zrušil terajšie 
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oplotenie, musel by ho posunúť smerom k domu. Bol by zase škodný.  Cez jeho pozemok 
ide plyn, kanalizácia i elektrické vedenie, takže je už teraz viacnásobne poškodený. P. Malá 
je na obecnom pozemku, nech si posunie oplotenie na vlastnú hranicu - tým sa vytvorí 
dostatočný priestor na cestu.

P. Tibor Kubala uviedol, že  asfaltová cesta sa urobila na pôvodne využívanej prašnej ceste 
a nikto  proti tomu nedal v tej dobe žiadnu námietku.

P. Benčo znova zopakoval všetky fakty o spore. Uviedol, že pochybenie urobila  p. Malá i p. 
Mrva.   Pokiaľ nepristúpia na dohodu, spor sa môže ťahať veľa rokov a bude stáť veľa 
peňazí i energie nielen sporné strany ale i pracovníkov obce.  Ťažiť z tohto sporu môžu len 
právnici. 

V diskusii vystúpili opakovane p.starosta,  p. Murina, p. Šrobár, p. Kubala, hlavný kontrolór, 
p. Lesák, p. Martonová i p. Roštek. Predložili rôzne návrhy na doplnenie dohody a apelovali 
na zlepšenie  ľudských  a susedských vzťahov.
P. Mrva uviedol, že do 7. dní sa rozhodne, či dohodu podpíše.
Starosta poďakoval pozvaným  za účasť  a títo zo zasadnutia odišli.

       Bod č. 5 - Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra v obci Lisková
       Starosta uviedol, že sa končí volebné obdobie hlavného kontrolóra. Na minulom zasadnutí 

obecného zastupiteľstvo  poslanci neschválili predložený návrh na vyhlásenie volieb.  Takže 
ho znova predkladá. Boli upravené len dátumy v zmysle zákona.  

        Hlavný kontrolór uviedol, že je potrebné vyhlásiť voľby a vzhľadom k tomu, že sa na 
minulom zasadnutí neodsúhlasilo navýšenie úväzku,  doporučuje ponechať denný úväzok 2 
hodiny.
P. Šrobár uviedol, že sa informoval v okolitých približne rovnakých obciach a všade je denný 
úväzok minimálne 3, 4 ale aj 8 hodín. Doporučil, aby sa zvýšil úväzok aspoň na tri hodiny 
denne.
Starosta dal hlasovať o pracovnom úväzku v ďalšom volebnom období na 3 hodiny denne.
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:    Stanislav Demko, Jozef Murina, Jozef Roštek,  Mojmír Šrobár,  
Proti: Jaroslav Timko     
Zdržal sa:  Miloš Lesák,  Pavol Kubala, Oľga Lešková, Vilma Martonová
Uznesenie nebolo schválené.

Starosta dal hlasovať o pracovnom úväzku v ďalšom volebnom období na 2 hodiny denne.
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za: Miloš Lesák,  Pavol Kubala, Oľga Lešková, Vilma Martonová,  Jaroslav Timko         
Proti: 0
Zdržal sa: Stanislav Demko,  Jozef Murina, Jozef Roštek,  Mojmír Šrobár
Uznesenie bolo schválené.

Starosta prečítal návrh na uznesenie:
„Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje nasledovné znenie vyhlásenia voľby hlavného 
kontrolóra:
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  3. marca  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 
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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 :    2  hodiny 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: 4. marca 2009
5. iné :   
 - termín ukončenia podávania prihlášok: 16. 2. 2009  do 15,00 hod.  (Už musí byť doručená 
na OÚ.)
  - 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“! “  
a dal  o predloženom uznesení hlasovať.

Hlasovanie:
Prítomní: všetci
Za: všetci
Uznesenie bolo schválené.

Bod č. 6 – Záver
Pred záverom zasadnutie ešte informoval p. Roštek, že dňa 24. februára 2009 chce 
v spolupráci s obecným úradom a so školou uskutočniť pochovávanie basy, pretože bursa 
nebude. Takýmto spôsobom si chceme pripomenúť ľudové tradície. Všetkých prítomných 
zároveň pozval na toto podujatie. 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

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

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

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

                                                                                                        Ján   L a u k o
                                                                                                                    starosta obce 
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