
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v     Liskovej,   
ktoré sa uskutočnilo dňa   26. mája  2009  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, Jozef Roštek, 
PaedDr. Mojmír Šrobár,  Doc. RNDr. Phd. Jaroslav Timko  
/Ospravedlnení poslanci: Stanislav Demko, Ing. Jozef Murina/

Hlavný kontrolór -   Ing. Ferdinand Piroh

Zapisovateľka  - Jana Tomková 

Hostia: podľa prezenčnej listiny

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta Ján Lauko privítal prítomných  a dal hlasovať o schválení  programu zasadnutia.
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Záverečný účet Obce Lisková za rok 2008
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Lisková 
7. Audítorská správa Obce Lisková za rok 2008
8. Rôzne, diskusia
9. Ukončenie 

Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta ako  zapisovateľku určil p. Janu Tomkovú, za overovateľov zápisnice  p. Jaroslava Timku 
a p. Oľgu Leškovú.

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

Bod č. 4 – Kontrola uznesení 
Uznesenia  z riadneho zasadnutia OZ zo dňa 20. apríla 2009 skontroloval a ich plnenie vyhodnotil 
hlavný kontrolór  obce, ktorý  skonštatoval,  že  uznesenia  boli  splnené. K uzneseniu č.  255   – 
spracovanie doplnku č. 1 k Územnému plánu obce Lisková - starosta uviedol, že sme vyzvali firmy 
na  spracovanie  doplnku,  urobíme  verejné  obstarávanie  a s víťazom  sa  urobí  zmluva.   Ing. 
Budiakovi bol zaslaný list s výpisom uznesenia. 
K uzneseniu  č.256  - umiestnenie  dvoch  bytoviek  v areáli  základnej  školy  a vypracovanie 
stavebného projektu na druhú bytovku -  starosta  uviedol, že do konca mája 2009 nám má Ing. 
Arch. Supuka doručiť projekt pre územné rozhodnutie.
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Starosta dal hlasovať o uznesení, že Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie  kontrolu 
uznesení zo dňa 20. apríla 2009.
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  všetci

Bod č. 5 - Záverečný účet Obce Lisková za rok 2008
Bod č. 6 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Lisková 
Bod č. 7 - Audítorská správa Obce Lisková za rok 2008

Starosta vyzval p. Bartekovú – účtovníčku obce, aby vysvetlila plnenie a čerpanie rozpočtu.
P.  Barteková  uviedla,  že  spracovaný  materiál  bol  doručený  každému poslancovi,  vyvesený  na 
úradnej tabuli a bol prerokovaný na zasadnutí FLPK, kde prejednali položky, ktoré boli nejasné. 
Uviedla presne, aké bolo plnenie a čerpanie rozpočtu v roku 2008.

P. Timko prečítal zápisnicu zo zasadnutia FLPK, ktorú spracoval jej predseda p. Murina.  Komisia 
nemala  výhrady  a doporučila  záverečný  účet   schváliť.  Uviedol,  že  je  určitá  nesystematickosť 
v čerpaní rozpočtu. Už v treťom štvrťroku boli niektoré položky na správe obce prekročené, čo sa 
malo prejaviť  pri  úprave rozpočtu na zastupiteľstve v decembri.  Jedná sa napríklad o položky : 
Dopravné,  Cestovné, energie, telefón, Aktivačné práce. Pri zmene rozpočtu č. 3, ktorú schválil 
30.12. 2008 starosta obce, boli upravené niektoré položky. Aktivačná práca,  Kultúrna  činnosť – 
dotácia  na kroje  aj  niektoré  iné položky ostali  neupravené.  Pri  dvoch položkách bola  urobená 
úprava nad 50 tis.  Sk,  čo je  už v kompetencii  obecného zastupiteľstva.  P.  Timko navrhol,  aby 
hlavný kontrolór vypracoval svoje stanovisku k horeuvedným položkám a predložiť ho FLPK do 15. 
júna 2009. O návrhu p. Timku sa nehlasovalo.
P. Timko uviedol, že pri niektorých položkách kde došlo k navýšeniu, treba prehodnotiť príčiny a ak 
je  zvýšenie  odôvodnené,  bolo  to  treba  zohľadniť   pri  tvorbe  rozpočtu  na  rok  2009.  Taktiež 
v záverečnom účte by malo byť doplnené s akým výsledkom bola uskutočnená inventarizácia.  P. 
Tomková uviedla, že celý spis z inventarizácie bol predložený predsedovi FLPK p. Murinovi, ktorý 
prevzal  kópiu  záverečnej  správy.  P.  Barteková  predložila  poslancom  i záverečnú  správu 
z inventarizácie.
 V záverečnom účte vo vete : K 31. 12.2008 bola vykonaná riadna inventarizácia majetku – fyzická 
a dokladová  boli doplnené  slová: s výsledkom bez závad. 

Hlavný kontrolór uviedol, že pri závažných prípadoch je potrebné urobiť úpravu rozpočtu, ale pri 
menších  čiastkach,  ako  boli  na  školeniach  informovaní,   netreba  upravovať  každú  položku. 
Rozpočet obce za rok 2008 je prebytkový, preto podrobné úpravy pri všetkých položkách nie sú 
potrebné.  Nákup  panvice  pre  potreby  školskej  jedálne  bol  schválený  OZ  v novembri  2008 
uznesením č. 196 a bola uhradená s bežných výdavkov. Na základe pokynu metodika z daňového 
úradu v januári 2009 účtovníčka musela urobiť zmenu a panvicu uhradiť z kapitálových výdavkov. 
Celkove  sa  však  náklady  na  originálne  kompetencie  v oblasti  školstva  nezmenili.  Náklady  na 
zdravotníctvo sa refundujú s nájmom za pozemok pod kultúrnym domom a zápočet sa urobil naraz 
za dva roky.  Taktiež  firma,  ktorá  bola v exekučnom konaní  robila  úhradu dane z nehnuteľnosti 
priamo  do  pokladne  obce  niekoľkokrát  v priebehu  posledných  dní  roka  2008.  Uviedol  svoje 
stanovisko  i k ďalším veciam,  ktoré  sa  týkali  rozpočtu  obce  za  rok  2008.  Kompletné  písomné 
Stanovisko  hlavného  kontrolóra  k záverečnému  účtu  obce  Lisková  za  rok  2008  dostali  všetci 
poslanci  spolu  s pozvánkou  na  zasadnutie  OZ.    Ďalej  uviedol,  že  skontroloval  výsledky 
inventarizácie majetku, ktorá sa robila v roku 2008 fyzická aj dokladová, neboli  zistené závady. 
Hlavný  kontrolór  doporučil previesť  súpis  všetkých  obecných  pozemkov  evidovaných  na  liste 
vlastníctva obce a  tie, ktoré nie sú v majetku obce oceniť a zaviesť do majetku obce – doporučil, 
aby túto činnosť urobila p. Mihulcová. Taktiež navrhol  vypracovať metodický pokyn k odpisovaniu 
dlhodobého majetku, tak pre obec ako pre ZŠ s MŠ Lisková  a vypracovať vnútorný predpis  pre 
vykonávanie inventarizácie majetku, tak pre obec ako pre ZŠ s MŠ Lisková. 

P. Barteková uviedla, že elektrickú energiu hradíme aj za MONDI SCP, ktoré má z obecného úradu 
napojenú  na  el.  energiu  monitorovaciu  stanicu  a refundáciu  urobia  vždy  koncom roka.  Taktiež 
náklady na aktivačné práce nám refunduje úrad práce a sociálnych vecí , ale niekedy až za viac 
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mesiacov.  Na  kultúrnu  činnosť  bol  zvýšený  nárast  v decembri  organizovaním  posedenia  pre 
dôchodcov – nákup darčekov, uhradenie sály a pod. 

Starosta dal hlasovať o nasledovných uzneseniach:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet  obce a  celoročné hospodárenie za rok 
2008 bez výhrad.
A/ Príjmy:
Bežné príjmy obec:               25.909.474,40 Sk
Kapitálové príjmy:                                            1.997.290,00 Sk
Spolu príjmy  :                       27.906.764,40 Sk

B/ Výdavky:
Bežné výdavky obce:         7.628.000,53 Sk
Kapitálové výdavky obec:          1.500.429,50 Sk
Bežné výdavky – školstvo:     11.284.807,65 Sk
Kapitálové výdavky – školstvo:      106.357,40 Sk
Spolu výdavky:             20.519.595,08 Sk

Prebytok rozpočtového hospodárenia obce:
a/ príjmy za rok 2008 v Sk.............................................27.906.764,40 Sk
b/ výdavky za rok 2008 v Sk..........................................20.519.595,08 Sk
Celkom výsledok hospodárenia.......................................7.387.169,32 Sk

Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  všetci

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
-  použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške : 

7.387.169,32  Sk 

Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  všetci
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
a/ stanovisko  hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  za rok 2008
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  všetci
b/ správu audítora za rok 2008
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  všetci
Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi obce previesť súpis všetkých obecných 
pozemkov evidovaných na liste vlastníctva obce a  tie, ktoré nie sú v majetku obce - oceniť 
a zaviesť do majetku obce. Termín: november 2009
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  všetci

Obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu:
a/ vypracovať metodický pokyn k odpisovaniu dlhodobého majetku, tak pre obec ako pre ZŠ s MŠ 
Lisková                                                                                       Termín: september 2009
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  všetci
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b/ vypracovať vnútorný predpis  pre vykonávanie inventarizácie majetku, tak pre obec ako pre ZŠ 
s MŠ Lisková                                                                           Termín: september 2009
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  všetci

Bod č. 8 – rôzne, diskusia
A) Predseda  Komisie na ochranu verejného záujmu p. Kubala uviedol, že starosta obce Ján Lauko 
predložil v termíne Oznámenie funkcií,  zamestnaní, činností a majetkových pomerov v zmysle čl. 7 
zákona 357/2004  o ochrane  verejného  záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktoré 
podal starosta obce Lisková Ján Lauko za rok 2008. S predloženými podkladmi všetci  členovia 
súhlasili.   Starosta dal hlasovať o tom, že predloženú správu poslanci berú na vedomie.
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  všetci
Poslanci správu zobrali na vedomie.

B) Starosta prečítal list od  riaditeľa školy Mgr. Petra Kulicha, ktorý požiadal o účasť na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva.  Starosta  konštatoval, že každé zasadnutie je verejné a p. riaditeľ  môže 
prísť aj na každé zastupiteľstvo, čo mu aj povedal. Starosta navrhol, aby do školskej komisie bol 
vždy nominovaný aj riaditeľ školy.
Hlavný kontrolór a p. Šrobár uviedli, že p. riaditeľ sa zúčastnil na zasadnutí FLPK, kde mu vysvetlili 
originálne kompetencie  - t.j. školský klub, jedáleň, materská škola, ktoré financuje obec. Rozpočet 
je určený a riaditeľ musí zvážiť, ktoré výdavky sú nutné. Obec oproti  iným obciam investuje do 
originálnych kompetencií  omnoho viac peňazí.   Predpoklad  krátenia daní z príjmu právnických 
osôb v tomto  roku je  v našej  obci  najmenej  1,4  milióny Sk.   To znamená,  že  budeme musieť 
prehodnotiť jednotlivé náklady v obci.  Financie na prenesené kompetencie – základnú školu, ako 
zo štátu prídu na obec, v celej čiastke sa prevedú na školu. 
Diskutoval aj p. Šrobár, p. Barteková, starosta, p. Lesák, p. Tomková, p. Martonová, p. Roštek.
Prítomní  skonštatovali,  že  z dotácie  z  EÚ,  ktorá  bola  obci  schválená na rekonštrukciu  budovy 
základnej školy,  je 10 % určených aj na modernizáciu zariadenia, takže teraz by nemal riaditeľ 
investovať do zariadenia, ale z tovarov a služieb urobiť opravy v telocvični. Poslanci sa informovali, 
či riaditeľ predložil návrh na  podrobné čerpanie financií z tovarov a služieb  v oblastí prenesených 
kompetencií, tak ako to bolo v minulých rokoch.  Inde určuje obec, ako má škola čerpať financie aj 
na prenesené kompetencie. 
Starosta potvrdil slová hlavného kontrolóra o znížením príjmov do rozpočtu obcí a uviedol, že na 
sneme ZMOS-u premiér Róbert Fico  uviedol, že v budúcom roku sa plánuje zníženia až o 20% 
a najmenej toľko aj v ďalšom roku, takže je skutočne potrebné zvažovať výdavky.
Je potrebné, aby sa riaditeľ dôsledne oboznámil s plánovanou rekonštrukciou školy, aby sa vedel 
pripraviť do  budúcnosti.

Poslanci súhlasili s návrhom, aby riaditeľ školy  bol  aj v budúcnosti vždy  členom Školskej komisie. 
Starosta dal hlasovať o uznesení, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje riaditeľa  ZŠ s MŠ Lisková za 
člena  Školskej komisie pri Obecnom zastupiteľstve obce Lisková.
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  všetci
C)  P.  Timko predložil  anonymnú sťažnosť,  ktorá bola doručená na jeho adresu.  Sťažnosť bola 
odoslaná  z pošty Ružomberok. P. Timko kópie sťažnosti  odovzdal prítomným. V sťažnosti  bolo 
uvedené, že nezamestnaní v našej obci sú nespokojní  s prítomnosťou niektorých nezamestnaných 
na  aktivačných  prácach  a pri  kosení.  P.  Timko  navrhol,  aby  sťažnosť  napriek  tomu,  že  je 
anonymná, preveril hlavný kontrolór. Svoje stanovisko kontrolór predloží FLPK, ktorá ich zhodnotí 
a navrhne ďalší postup. Komisia svoj návrh predloží na najbližšom riadnom zasadnutí  obecného 
zastupiteľstva.
Starosta dal o návrhu hlasovať.
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  všetci
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D) P. Lesák sa spýtal, kedy bude ďalšie zasadnutie OZ. Starosta uviedol, že sa pred plánovaným 
OZ  uskutoční i  mimoriadne  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  z dôvodu  výberu  dodávateľa 
stavby rekonštrukcie základnej školy.  Dňa 9. júna 2009 zasadne  Komisia pre verejné obstarávanie 
spoločne s Ing. Mrázikovou, ktorá mala celé verejné obstarávanie  na starosti. Výsledky by malo 
schváli OZ. Takže je predpoklad, že mimoriadne OZ sa uskutoční 10. júna 2009.  

E)  P. Timko uviedol, že hlavný kontrolór urobil kontrolu uznesení. Je však potrebné vyhodnotiť 
i veci, ktoré boli uvedené  v zápisnici a mali byť plnené.
Ide napr.  o osadenie mreže na skružu v potoku a prechod pre chodcov pri obchode Jednota, pre 
nájazdy na chodník na Tatranskej ulici,  jednanie ohľadom poškodených hodín, žiadosť o dotáciu 
na odpady, písomná odpoveď od firmy Safir, prejednanie katastrálnej hranice, prípojky elektriny na 
novej ulici, rebrík na kultúre, ktorý treba skrátiť, aby deti nemohli vychádzať na strechu kultúrneho 
domu. Spýtal sa i na spoluprácu s Interegiom – rekonštrukcia verejného priestranstvo.

Starosta uviedol, že mreža ešte nie je osadená, ale pracuje sa na tom. S riaditeľom správy ciest 
osobne jednal ohľadom opravy oporného múru pri ceste smerom na Likavku, miernejších nájazdov 
a značenia na ceste. Riaditeľ prisľúbil, že  tieto veci urobia. Pracovníkov na katastri nehnuteľnosti 
oslovil ohľadom prejednania katastrálnej hranice. V súčasnosti majú veľa roboty s diaľnicami a pod. 
a zatiaľ nie sú ochotní v tejto veci robiť. Starosta ohľadom trestného činu poškodenia hodín uviedol, 
že sa zúčastnil  na mediácii  – mimosúdnom  vyrovnaní.  Páchatelia do termínu meditácie škodu 
neuhradili, ak škodu neuhradia do konca mája, už by prípad mal ísť na súd. 

P. Tomková uviedla, že zástupcu firmy Safirs p. Petho sme oslovili a požiadali sme, aby nám dal 
písomne  odpoveď,  či  nám budú  robiť  služby  ohľadom požiarnej  ochrany.  P.  Petho  telefonicky 
uviedol,  že ako osoba pomôže, ale ako firma nie.  Sľúbil,  že príde na zasadnutie OZ. Písomnú 
odpoveď nám zatiaľ nedal. Ohľadom kultúrneho domu sme riaditeľa PD upozornili na nedostatky 
v kultúrnom dome z  pohľadu  požiarnej  ochrany,  na  rebrík  však  nie.  Urobíme tak  hneď zajtra. 
Ohľadom žiadosti  o dotáciu z EF na rekonštrukciu verejných priestranstiev spracovávame rôzne 
podklady.  Máme  už  stavebné  projekty  okrem  projektu  na  osvetlenie.  Nie  sme  spokojní  so 
spoluprácou s Interegiom.
Ohľadom prípojok na elektrinu na novej ulici (IBV) sme sa zatiaľ nemohli s pracovníkom  telefonicky 
skontaktovať. Starosta osobne pôjde za Ing. Ťapkom.
Hlavný kontrolór  potvrdil,  že sa už urobili  kroky na získanie dotácie na odpady z recyklačného 
fondu. Bude sa spracovávať projekt.

Starosta oboznámil prítomných aj s rekonštrukciou križovatky.  Starosta bol na kontrolnom dni, kde 
žiadali, aby na ceste robili aj poobede a v sobotu. Ing. Šimu s SCP požiadal, aby obmedzili prechod 
vozidiel  cez križovatku. Ing.  Šimo sľúbil,  že v pondelok a v piatok  obmedzia dopravu. Starosta 
vybavil, aby nám poskytli  zbrúsenú drť  z cesty - asi 30 áut. Táto drť sa  dala  na poľnú cestu 
medzi Trávnikmi  a Krivým kútom, cesta sa upravila a riadne zavalcovala. Križovatku majú dokončiť 
do septembra, ale ak urobia časť cesty, hneď ju spustia.  
Taktiež   sme   zeminu  z križovatky  v množstve  asi  500  m2   so  súhlasom  Obvodného  úradu 
životného úradu vysypali na smetisko, na ktoré sa už nemôžu ukladať žiadne odpady. Zemina sa 
rozplaníruje,  vysadia  sa  stromy,  kríky.  Posledná  fúra  sa  vysype  ku  bráne,  aby  tam  už  ľudia 
nevyvážali nelegálne odpad. Ľudia však stále hádžu odpady ku ceste.
F)  P. Lesák uviedol, že obec zakúpila sieť, antuku a nástroje na úpravu jedného tenisového kurtu 
pri Športklube. Je potrebné zakúpiť ešte aspoň 10 vriec antuky. P. Lesák požiadal starostu, aby sa 
porozprával  s predsedom tenisového  oddielu,  ktorý  má  výhrady  voči  hráčom,  ktorý  sa  chodia 
hrávať tenis, prípadne sa chodia sprchovať do baraku. Bolo by to dobré pre zachovanie korektných 
vzťahov. Správcu jedného kurtu, ktorý využíva obec, bude robiť  Maroš Kubala.
P. Roštek uviedol, že v baraku, ktorý je náš, treba opraviť  batérie, ktoré sa nedajú dobre uzavrieť 
a odteká teplá i studená voda.

G) P.  Šrobár  poukázal  na sťažnosti  zo strany chatárov i poľovníkov,  že motorkári  z Martinčeka 
nechodia na motokrosovú trať po ceste, ale cez horu, kde poškodzujú výsadbu. Treba upozorniť 
predsedu motoklubu, aby upozornil členov na dodržiavanie prevádzkového poriadku trate. Dohoda 
bola, že terénne motorky si budú prevážať na vozíkoch a ak majú číslo na oficiálnych cestách.

5



Starosta uviedol, že motorkári dokonca chodia po chodníku na Kalváriu a ničia ho. 

H)  Starosta  oboznámil  prítomných,  že rodák z Liskovej  p.  Juraj  Piroh  navrhol,  architektonicky 
spracoval a z väčšej časti bude aj financovať výstavbu novej kaplnky na Kalvárii. Je to už v katastri 
Martinčeka,  takže  spolupracujú  so  starostom  z Martinčeka  p.  Marianom Laukom pri  získavaní 
povolení atď. Predpokladajú výstavbu kaplnky v mesiaci august.
Pôvodná kaplnka by sa umiestnila na začiatok Kalvárie dole.

CH) P. Martonová upozornila na neporiadok a poškodzovanie majetku v školskom areáli, najmä pri 
hokejbalovom ihrisko. Mládež tam chodí aj večer. Prehodili lavičku na hraciu plochu, rozhadzujú 
tehly, odpad, skaly. Vinník, ktorý rozbil sklo na telocvični sa už našiel a priznal.
P. Šrobár navrhol, aby sa areál uzamkol v čase, keď podľa prevádzkového poriadku je už zákaz 
vstupu do areálu. Pokiaľ sa bude poškodzovanie opakovať, areál sa pre verejnosť uzavrie úplne.
P. Tomková navrhla na monitorovanie školského areálu kamery.

I) P. Kubala sa spýtal, či pozemok, ktorý sa predal p. Malej bol vo vlastníctve obce, pretože jemu 
občania povedali, že to nie je obecné. Starosta odpovedal, že bol spracovaný geometrický plán 
a predmetný pozemok  je vlastníctvom obce, inakšie by sme ho nemohli predať.

J) Starosta uviedol, že spolu s Ing. Benčom boli na Okresnej prokuratúre v Ružomberku ohľadom 
prejednania spolu p. Malá – p. Mrva. Predtým už poskytli prokuratúre všetky dokumenty. Taktiež bol 
na obecnom úrade preverovať prípad Krajský stavebný úrad. Výsledky ešte nepoznáme.
Diskutovala p. Lešková, p. Lesák, hlavný kontrolór, p. Martonová.

L) ODMENY 
P. Roštek predložil písomný návrh na udelenie odmeny hlavnému kontrolórovi   Ing. Ferdinandovi 
Pirohovi za I. štvrťrok 2009 okrem iného za spoluprácu pri príprave programu na spracovanie 
záverečného účtu za rok 2008 podľa novej metodiky a spoluprácu na spracovaní záverečného 
účtu. 
Starosta  dal  hlasovať  o  schválení  odmeny  za  1.  štvrťrok  2009  hlavnému  kontrolórovi  Ing. 
Ferdinandovi Pirohovi vo výške   30% z mesačného platu. 
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  všetci

P. Roštek taktiež predložil písomný návrh na udelenie odmeny starostovi obce Jánovi Laukovi za I. 
štvrťrok 2009 najmä za zvýšené úsilie pri  nasledovných prácach:
Príprava výstavby bytovky – celá inžinierska činnosť až po stavebné povolenie a príprava aj 
odovzdanie žiadostí o dotáciu a úver. Jednania ohľadom realizácie  križovatky - rokovanie 
o umiestnení a zapracovaní  odpadového materiálu – asfaltovej drte  z križovatky na vybudovanie – 
zokruhovanie spevnenej cesty medzi ulicou Trávniky a Krivou. /pri Rezníkovi/ i so zavalcovaním.
Rekultivácia smetiska pod baňou s odpadovou zeminou v množstve cca 500 m2 a jeho 
rozplanírovanie, príprava projektov na revitalizáciu chodníkov a námestia v obci. Vybavovanie 
vlastníckeho listu na miestnu komunikáciu Vyšné  Záhumnie. Jednania ohľadom oporného múru na 
ceste 018/104 a iných náležitostí s riaditeľom Správy a údržby ciest a pod.
Poslanci schválili v tajnom hlasovaní starostovi obce  p. Jánovi Laukovi  odmenu za  1. štvrťrok 
2009  vo výške 30,714 % zo skutočne vyplatenej  základnej mzdy. 

Starosta navrhol odmenu zástupcovi starostu p. Pavlovi Kubalovi za 1. štvrťrok 2009  vo výške 
2000,- Sk za mesiac.
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  všetci

Starosta na záver požiadal členov obecného zastupiteľstva o schválenie nákupu kosačky v hodnote 
4315,20 € (130 tis. Sk) od firmy Interles.
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
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Za:  Pavol Kubala, Miloš Lesák, Oľga Lešková, Vilma Martonová, Jozef Roštek, 
 Mojmír Šrobár 
Proti:0
Zdržal sa: Jaroslav Timko  

P. Timko vyzdvihol úsilie p. Šrobára pri získaní dotácie  na rekonštrukciu školy vo výške viac ako 20 
miliónov Sk a vyjadril očakávanie, že starosta mu navrhne odmenu. Starosta uviedol, že odmenu 
navrhne po podpise zmluvy. P. Timko sa informoval, prečo poslanci nedostali čerpanie rozpočtu za 
I. štvrťrok 2009.
Hlavný  kontrolór  uviedol,  že  z nového  programového  rozpočtovania  vyplýva,  že  sa  predkladá 
podrobné čerpanie za polrok aj s podrobným vysvetlením.

M) P.  Šrobár  podrobne  oboznámil  prítomných  o krokoch,  ktoré  sa  urobili  ohľadom  Obecného 
urbariátu.  Poďakoval  za  možnosť,  aby  sa  prípravný  výbor  mohol  stretávať  v miestnostiach 
Športklubu. 

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

V Liskovej, 26. mája  2009

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

Overovatelia:     Doc. RNDr. Jaroslav Timko  Phd.    ................................

                          Oľga Lešková                                    ................................

                                                                                           Ján   L a u k o
                                                                                                                  starosta obce 
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