
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v     Liskovej,  
ktoré sa uskutočnilo dňa   8. septembra  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, Vilma Martonová, 
Ing. Jozef Murina, Jozef Roštek,  Doc. RNDr. Jaroslav Timko Phd. 
(Ospravedlnení: Oľga Lešková, PaedDr. Mojmír Šrobár)
  
Hlavný kontrolór -   Ing. Ferdinand Piroh

Zapisovateľka  - Jana Tomková 

Hostia: podľa prezenčnej listiny

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta Ján Lauko privítal prítomných  a oboznámil ich s programom. P. Murina požiadal, 
aby sa  najskôr prerokoval bod  č. 7 a až potom bod 5. Starosta dal hlasovať o schválení 
programu zasadnutia s úpravou podľa návrhu p. Murinu.
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci

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

             5.   Plnenie Rozpočtu obce Lisková za 1. polrok 2009
             6.   Úprava rozpočtu obce Lisková na rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 1

      7.   Projekt: Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Lisková 
8. Rôzne, diskusia

9. Ukončenie 

Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta ako  zapisovateľku určil  p.  Janu Tomkovú, za overovateľov zápisnice  p. Jozefa 
Rošteka a  p. Stanislava Demku.

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

Bod č. 4 – Kontrola uznesení 
Uznesenia   z riadneho  zasadnutia  OZ  zo  dňa  30.  júna  2009  skontroloval  a ich  plnenie 
vyhodnotil  hlavný kontrolór obce Ferdinand Piroh, ktorý  skonštatoval, že  uznesenia  boli 
v termíne splnené, prípadne sa priebežne plnia. (2 vnútorné predpisy a súpis pozemkov.)

Bod č.   7.  -  Projekt: Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Lisková 
Starosta požiadal p. Tomkovú, aby oboznámila prítomných s týmto bodom.
P. Tomková uviedla, že  skoro dva roky sa pripravujeme na podanie žiadosti o nenávratný 
finančný  príspevok  z Regionálneho  operačného  programu  -  regenerácia  sídel,   na 
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rekonštrukciu  verejných priestranstiev. Stali sme sa členom združenia Interegio, ktoré okrem 
obcí združovalo aj odborníkov, ktorí pripravovali manuál na programovacie obdobie 2007-
2013, z dôvodu, že nám pomôžu pri príprave projektov.  Spolupracovali sme spolu vyše roka, 
ale  najmä  pri  stavebných  projektoch  sa  naše  očakávania  nenaplnili.  Preto  sme  využili 
ponuku   Ing.  Horváta  na  spoluprácu  pri  spracovaní  žiadosti  o nenávratné  finančné 
prostriedky, ktorú zastupiteľstvo schválilo.  Ing. Horvátovi sme predložili stavebné projekty na 
posúdenie.  Dňa 22. júla 2009 nám oznámil, že objektová skladba projektu v takej forme ako 
je urobená,  je v rámci poslednej výzvy nepriechodná.  /Stavebné projekty sa robili od roku 
2008 a podľa manuálu boli v tej dobe odsúhlasené,  výzva,  ktorá vyšla v marci 2009  rozsah 
prác, ktoré sa mohli robiť, zmenšila./ Urýchlene sme zvolali  poradu, na ktorú sme pozvali 
Ing. Horváta, Ing. Benču, Ing. Lukača, Ing. Filu (nezúčastnil sa), prítomný bol p. starosta a p. 
Tomková. Ing. Horvát uviedol, že je na zváženie, či vôbec stihneme termín 18. septembra 
2009, kedy sa má predkladať žiadosť, pretože projekt si žiada veľa práce na prepracovanie. 
Starosta  uviedol,  že  v každom  prípade  sa  o to  pokúsime.  Ing.  Horvát  navrhol  rôzne 
alternatívy,  ktoré  zohľadňovali,  že  revitalizácia  sa  dotýka  len  centier  obcí.  Náš  pôvodný 
projekt  mal názov: „Miestna komunikácia, námestie a chodníky v obci Lisková“. Vzhľadom 
k tomu, že projekt cesty novej IBV Vyšné Záhumnie vypadol, museli sme ho nazvať inak 
a nazvali  sme  ho: Revitalizácia  verejných  priestranstiev  v obci  Lisková.  Aby  sme  mohli 
zapracovať čo najviac chodníkov, bolo potrebné vytvoriť dva centrá, ktoré by spájal chodník. 
Projekt by tvorili nasledovné stavebné objekty:

1. Hlavné centrum – riešenie námestia pri kultúrnom dome , oddychová zóna  pri 
Pomníku SNP, detské ihrisko 

SO 01 – Rekonštrukcia námestia – spevnené plochy 
SO 01.1 – Vybudovanie verejnej zelene a drobnej architektúry (nové) 
SO 01.2 – Vybudovanie parkoviska – spevnené plochy (nové)
SO 01.3 – Výstavba chodníka  (nové)
SO 01.3.1   -  Chodník na Pribinovej ulici  a okolo  kultúrneho  domu
SO 01.3.2   - Chodník pre peších pri ceste III/181104 v km 4,15555-4,27800 ul. Vavra 
Šrobára
SO 01.3.3   -  Chodník pre peších na ul. Pod Chočom, materská škola – križovatka smer  
Vyšné Záhumnie
SO 01.4 – Rekonštrukcia autobusovej zastávky – centrum I. 
SO 01.5 – Verejné osvetlenie – centrum I. (rekonštrukcia)
SO 04    – Vybudovanie detského ihriska pre obyvateľov obce Lisková a okolie – spevnené 
plochy (nové)
SO 04.1 -  Vybudovanie verejnej zelene a drobnej architektúry (nové) 

2. Vedľajšie centrum – riešenie oddychovej zóny 
SO 02 – Rekonštrukcia verejného priestranstva – oddychová zóna – spevnené plochy
SO 02.1 –  Vybudovanie verejnej zelene a drobnej architektúry (nové) 
SO.02.2  - Vybudovanie parkoviska – spevnené plochy (nové)
SO 02.3 – Vybudovanie chodníka 
SO 02.4 – Rekonštrukcia autobusovej zastávky – centrum II. (rekonštrukcia)

3. Prepojenie centra I. s centrom II.
SO 03 – Rekonštrukcia chodníka na ul. Tatranská
SO 03.1 – Regulácia potoka  na ul. Tatranská

Oslovili  sme projektantov, aby nám spracovali   projekty na nové priestranstvá, ktoré bolo 
treba spracovať do týždňa. Ing.  Lukáč i zástupcovia Interegia sľúbili,  že prepracujú svoje 
projekty, ale z dôvodu pracovnej vyťaženosti nové veci nestihnú urobiť. Oslovili sme i iných 
projektantov, ale sme neuspeli. Nakoniec Ing. Arch. Konfálová sľúbila, že Centrum 2 urobí, 
ale detské ihrisko podľa toho,  či to stihne. /Nakoniec urobila i projekt detského ihriska, ktoré 
spadá medzi podporné aktivity - sú za to pri schvaľovaní body navyše./ Taktiež firma Ligtech 
muselo prepracovať projekt verejného osvetlenia. 
Aby sme mohli  predložiť  projekt,  je  potrebné aby zastupiteľstvo schválilo  uznesenie,  že 
schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie 

projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Lisková“, ktorého ciele sú v súlade 
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s platným  územným  plánom  obce  Lisková  a platným  Programom  hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce Lisková. V SÚP a v PHSR je zakotvené vybudovanie stavieb, 
ktorých sa projekt týka.

b) zabezpečenie  realizácie  projektu  obcou Lisková po schválení  žiadosti  o NFP,  pretože 
v minulosti  sa  stalo,  že  obec  dostala  príspevok,  ale  nakoniec  sa  rozhodli  projekt  
nerealizovať.

c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo 
výške 50 000 eur.

P. Murina sa informoval,  či termín 18. 9. stihneme a či  si  môžeme zarezervovať ešte iný 
termín. Taktiež sa informoval, či sme nevedeli už na zasadnutí OZ v júni, že náklady na tento 
projekt budú vyššie, aby sa mohol upraviť rozpočet a či budú ďalšie náklady, ktoré v návrhu 
na úpravu rozpočtu nie sú zahrnuté.  
P. Tomková uviedla, že uvedený termín je v tejto výzve už definitívny. Ak by sme ho nestihli, 
žiadosť by sme mohli predložiť po vyhlásení v druhej výzve.  V júni sme ešte nevedeli, že 
bude  nutné  spracovať  stavebný  projekt  na  centrum  2.   Iné  väčšie   náklady 
nepredpokladáme.
P. Barteková sa informovala, či spolupráca s Interegiom skončila. P . Tomková uviedla, že my 
sme stále členom Interegia, zaplatili sme jednorázový vstupný poplatok a naďalej pri iných 
projektoch môžeme spolupracovať.

P.  Timko  uviedol,  že  zadanie  nového  stavebného  projektu   sa  neuskutočnilo  podľa 
vnútorného  predpisu  obce  o verejnom   obstarávaní  .  Žiadal,  aby  sa  takáto  situácia 
v budúcnosti  neopakovala. P. starosta a p. Tomková uviedla, že situácia bola mimoriadna 
a museli  sme bezodkladne konať,   pretože  išlo  o hodiny,  ak  sme chceli,  aby bol  projekt 
spracovaný  do  určeného  termínu.  Projekty  bolo  potrebné  predložiť  ku  stavebným 
povoleniam, ktoré bolo potrebné vydať.  Do budúcnosti budeme konať v zmysle  vnútorného 
predpisu.
Hlavný kontrolór, p. Kubala,  p. Roštek taktiež žiadali, aby sa dodržiaval postup v zmysle 
predpisov schválených v obci.

Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: 
„Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje na základe doporučenia komisie pre verejné 
obstarávanie vypracovanie  projektovej dokumentácie  p. Ing. Arch. Konfálovou Katarínou. 
(Centrum II. a oddychová zóna, Detské ihrisko.)   Cena za dielo  je 3903,20 -€ s DPH “
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  všetci

Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: 
„Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie 

projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Lisková“, ktorého ciele sú v súlade 
s platným  územným  plánom  obce  Lisková  a platným  Programom  hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce Lisková;

b) zabezpečenie realizácie projektu obcou Lisková po schválení žiadosti o NFP;
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo 

výške 50 000 eur.“
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  všetci

       Bod č. 5 -  Plnenie Rozpočtu obce Lisková za 1. polrok 2009
       Bod č. 6 -  Úprava rozpočtu obce Lisková na rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 1

Starosta dal  slovo p. Bartekovej. P. Barteková uviedla, že  plnenie rozpočtu, ktorý sa skladá 
z príjmovej   a výdavkovej  časti,  bolo prejednané na FLPK, čo potvrdil  aj  jej  predseda p. 
Murina. Každý poslanec dostal správu  aj domov.  P. Barteková uviedla, že z dôvodu krízy 
budeme mať príjmy z daní fyzických osôb skoro o  49 tis. € menej. Taktiež škola bude mať 
menšie príjmy. Toto zníženie príjmu sa prejaví vo výdajovej časti, ktorú bude tiež potrebné 
upraviť  rozpočtovým opatrením. P.  Barteková predložila každému poslancovi  aj  návrh na 
úpravu rozpočtu. 
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Hlavný  kontrolór  uviedol,  že  je  taktiež   predpoklad,  že  ani  príjmy  z  dane nehnuteľnosti 
nebudú naplnené na 100 %. 
Návrh na úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1.     
Zníženie a zvýšenie   príjmov na podpoložke bežného rozpočtu:
                        Bežné príjmy   EUR  

     
a/ Daňové príjmy - výnos dane z príjmov FO  -48 769  
b/  Dotácie    
 Dotácia na  prenesené kompetencie  ZŠ  -372  
 Dotácia na MŠ-  predškolská výchova  2 388  
 Dotácia na voľby prezidenta  2 456  
 Dotácia na voľby do EÚ  1 344  
 Celkové zníženie  bežných  príjmov:  -42 953  

        Bežné výdavky
 Položka

: EUR  
     
2. Zvýšenie  a zníženie výdavkov na 
podpoložke bežného rozpočtu:     
 Program: 1.1. Územné plánovanie 630 5 000  
 Program: 3:       Interné služby - Voľby 630 3 800  
     
 Program: 7:Komunikácie a ver. priestranstvá -    
    7.11 Letná údržba komunikácií 630 10 000  
     
 Program: 8: Vzdelávanie    
     8.1.1 ZŠ  -   prenesené kompetencie 630 -372  
     8.4    MŠ -   predškolská výchova 630 3 384  
     8.6.1 - príspevok na stravovanie v ŠJ 630 -3 386  
 Spolu:  18 426  
       Kapitálové výdavky    
3. Zvýšenie a  zníženie  výdavkov 
na podpoložke kapitálového 
rozpočtu:     
 Program: 7.2 Výstavba  Vyšné Záhumnie 717 -69 234  
 Program: 7.3 Revitalizácia verejných priestranstiev 716 8 000  
      / INTEREGIO/    
 Program: 8.5 Vzdelávanie - rekonštruk. budovy ZŠ 717 -17 460  
 Program: 10: Prostredie pre život    
 Program:      10.2 Pieskoviská, ihriská - kosačka  713 4 315  
      10.4 Bytovky - plány 716 13 000  
 Spolu:  -61 379  
 Celková úprava  výdavkov:  -42 953  

P. Piroh uviedol, že na vrchu Kalvária sa dokončuje kaplnka, ktorú architektonicky navrhol 
a v podstatnej  miere   financoval (asi 500 tis.  SK) rodák z Liskovej Juraj Piroh, ktorý býva 
v Nemecku. P. Piroh navrhol, aby obklad sokla zakúpila obec z položky cintorínske služby, 
kde by sa doplnili aj sakrálne stavby a  kde je rozpočtovaných dostatok financií. 
Starosta  uviedol,  že  kaplnka  je  v katastri  obce  Martinček,  ktorý  vydával  aj  stavebné 
povolenie. Našej obci prenajali pozemok pod kaplnku za 1 € na 99 rokov. Predpokladané 
náklady na dokončenie sú maximálne 50 tis. Sk  (1700,- €). Otvorenie kaplnky sa uskutoční 
15.9. 2009. 
Poslanci s jeho návrhom súhlasili

P. Timko uviedol, že  z položky letná údržba komunikácií bolo vyplatené 8 tis. € firme Riline 
a taktiež nebol dodržaný vnútorný predpis o verejnom obstarávaní, žiadal aby faktúry preveril 
hlavný kontrolór p. Piroh a stavebná komisia.
Starosta  uviedol,  že  občania  sa  sťažovali  na  zlý  stav  miestnych  komunikácií  hlavne  na 
Železničnej  ulici.  Preto  požiadal  firmu  Riline  o rozpis,  koľko  by  stálo  vyspravenie  jám 
a následne objednal práce. Nepredpokladal, že náklady budú až  také vysoké.  Každú jamu 
museli pracovníci vyčistiť od rozpadávajúceho sa materiálu a zaasfaltovať.
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Hlavný  kontrolór  uviedol,  že  osobne  preveroval  rozsah  a správnosť  fakturácie.  Požiadal 
o výpis,  kde  sa  opravovali  jamy.  Výpis  mu  dali.  Vo  výpise  boli  presné  rozmery  a tvar 
opravovanej jamy a aj účtovanie. Cena bola v poriadku. Osobne prešiel všetky jamy, ktoré 
sa podľa výpisu vyspravovali a skonštatoval, že boli  urobené všetky a miery boli v súlade 
s výpisom.
P. Timko skonštatoval, že v tom prípade už nie je  potrebné, aby sa robila znova kontrola. 
Opakovane žiadal, aby sa dodržiavali vnútorné smernice.

P. Timko sa informoval ako je to s realizáciou inžinierskych sietí  na IBV Vyšné Záhumnie, 
aby sa nekopali výkopy zbytočne.
Starosta uviedol, že odstránenie skrývky musí urobiť obec na vlastné náklady, realizátor sa 
bude vyberať verejným obstarávaním.   Vodovod a kanalizáciu  majú  v pláne vodári  na 4 
štvrťrok  2009.  Časť  nákladov však bude znášať  aj  obec.    Plyn  a elektrina  nemôže byť 
položená pri vode, sú tam určené určité minimálne rozostupy.  P. Murina sa informoval, či 
odvodnenie  cesty  je  súčasťou  kanalizácie.  Starosta  to  preverí,  taktiež  preverí  výšku 
nákladov, ktorými bude prispievať obec na realizáciu kanalizácie a vodovodu.
P. Tomková uviedla, že elektrikári mali podmienku, aby obec zaplatila aspoň 5 prípojok, oni 
až potom môžu robiť sieť. Obec prípojky už uhradila, čakáme kedy sa dostaneme do plánu.

Starosta dal hlasovať o tom, že Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie  Správu 
o plnení rozpočtu obce Lisková za 1. polrok 2009.
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  všetci

Starosta dal hlasovať o schválení  zmeny rozpočtu obce  Lisková na rok 2009 rozpočtovým 
opatrením č. 1  podľa predloženého návrhu. 
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  všetci

Bod č. 8 – Rôzne, diskusia
A/  Voľba prísediacich
Starosta  uviedol,  že  z Okresného súdu Ružomberok nás požiadali,  aby sme schválili  za 
Liskovú troch prísediacich súdu na volebné obdobie rokov 2010-2013.. Odporúčali však, aby 
sa  ponechali   doterajšie  prísediace  p.  Macíková  a p.  Forgáčová,  ktoré  sa  v súčasnosti 
podieľajú na prejednávaní viacerých prípadov. Keďže prísediacich navrhuje starosta, oslovil 
viacerých občanov, ktorí spĺňali určené podmienky. Súhlasila p. Otília Sarová. Starosta sa 
spýtal, či má niekto iní záujem vykonávať funkciu prísediaceho. Nikto nemal pozmeňujúci 
návrh.
 Starosta dal hlasovať o schválení do funkcie  prísediacich Okresného súdu v Ružomberku 
za územný obvod Lisková p. Macíkovú Máriu, p Forgáčovú Editu a p. Otíliu Sarovú.
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci
Za: Stanislav Demko,  Pavol Kubala, Ing. Miloš Lesák, Vilma Martonová, 
Ing. Jozef Murina
Proti: 0
Zdržali sa : Jozef Roštek,  Doc. RNDr. Jaroslav Timko Phd. 

A/  Územné konanie na Bytovku č. 2
Starosta požiadal p. Tomkovú, aby o konaní informovala.
P. Tomková uviedla, že vzhľadom k tomu, že starosta bol odcestovaný, bola poverená, aby 
sa na konaní zúčastnila.
Konanie viedol Ing. Benčo a zúčastnili sa ho dotknuté osoby p. Kunová, manželia Balcovci 
a p. Pavol Mariaš, ktorí požadovali pridelenie bytov, prípadne po dobudovaní bytoviek, aby 
im bol schválený prejazd cez terajší školský pozemok.
P. Tomková uviedla, že ich oboznámila o tom, že ide o nájomné sociálne byty. Obec môže 
poskytnúť len 1 byt na bytovku pre osobu,  ktorá zabezpečuje spoločenské, ekonomické a 
sociálne potreby obce, najmä školské, kultúrne, zdravotnícke a bezpečnostné alebo fyzickej 
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osobe užívajúcej nájomný byt vrátený oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov, pričom 
však podiel takto prenajatých bytov nemôže presiahnuť 10 % bytov, najmenej však jeden byt 
Ostatné  byty  bude  prerozdeľovať  obecné  zastupiteľstvo  v  zmysle  platného  VZN.  Takže 
dotknuté osoby môžu byty dostať len v prípade, ak splnia podmienky tohto VZN. Pri splnení 
podmienok, ich však obecné zastupiteľstvo  môže uprednostniť  pred inými záujemcami. 
Taktiež prechod cez pozemok môže schváliť obecné zastupiteľstvo.  P. Kunová uviedla, že 
bezbariérový   byt  by  bol  vhodný  pre  mamu,  ktorá  spĺňa  podmienky.  Taktiež  manželia 
Balcovci by splnili podmienky. 
P. Tomková predložila návrh na uznesenie, ktorý odsúhlasil aj Ing. Benčo:
„Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   schvaľuje:
A,  aby pri  prideľovaní bytov v novopostavených bytovkách boli  uprednostnení nasledovní 
občania: p. Kunová Mária,   manželia Ida a Ján Balco, a Pavol Mariaš, prípadne ich rodinní 
príslušníci,  pokiaľ  splnia  podmienky  uvedené  vo  Všeobecnezáväznom  nariadení  o 
podmienkach  prideľovania  bytov  určených  na  nájom v  bytových domoch  postavených  s 
podporou štátu. /Odôvodnenie: obmedzenie vlastníckych práv z dôvodu výstavby bytoviek./ 

B.  po vybudovaní bytoviek  prejazd autom cez parcelu parc. č. C KN 1983 v areáli Základnej 
školy v Liskovej  na parcelu vo vlastníctve občanov uvedených v bode A, ktorá hraničí 
s uvedeným pozemkom.“   

P. Murina sa spýtal, či v bytovkách budú aj bezbariérové byty, aby obec nemala v budúcnosti 
zvýšené náklady na ich prerobenie. P. Tomková uviedla, že už pri zadávaní zákazky na 
projekt bytovky sme žiadali, aby boli v každej bytovke dva bezbariérové byty, pretože na 
výstavbu bezbariérových bytov dostane obec dotáciu.
P. Murina uviedol, že treba dať podmienku, že byty prednostne dostanú len  pri prvom 
prerozdeľovaní. Taktiež treba na katastri zriadiť vecné bremeno v zmysle uznesenia.
P. Lesák uviedol, že treba bližšie určiť, ktorí príbuzní by mali byť uprednostnení, navrhol aby 
to boli rodičia a deti. 
Starosta dal hlasovať o predloženom uznesení s tým, že sa do neho zapracuje v bode A – pri 
prvom prerozdeľovaní a za slová rodinní príslušníci sa vloží text – rodičia a deti.
Hlasovanie:    
Prítomní: všetci 
Za:  všetci

C/  Križovatka
Starosta uviedol, že križovatka pri mäsokombináte je pred ukončením. Oficiálne by mala byť 
otvorená 18. septembra 2009.  Taktiež uviedol, že vhodný materiál z križovatky sme využili 
so súhlasom OÚ ŽP na rekultiváciu smetiska.  Smetisko je upravené a už sa tam nesmie nič 
vyviesť.  Uviedol, že nám stúpli náklady aj na odpady, pretože drobný stavebný odpad sa 
zbiera  do  kontajnera  umiestneného vo dvore  obecného úradu  a za  jeho uskladnenie  na 
skládku musíme platiť. 
P.  Murina  požiadal,  aby  sa  vyčíslili  náklady,  ktoré  sme  ušetrili  pri  rekultivácii  smetiska 
a taktiež náklady na likvidáciu nelegálnych skládok.

D/ Starosta   oboznámil  poslancov  o konaní  podujatia  Lisková  sa  zabáva  poďakoval  p. 
Roštekovi za uvarenie troch kotlov gulášu, ktorí mali návštevníci zadarmo. P. Roštek uviedol, 
že  všetko  bolo dobre zorganizované a podujatie  veľmi  zaujímavé,  len návštevníkov  bolo 
málo.

E/ Ďalej starosta uviedol, že sa s hlavným kontrolórom /bol pozvaný aj zástupca starostu , 
ale nemohol  ísť/  zúčastnili  na odpuste v Kravařoch,  ktoré  oslavovali  i 785 výročie svojho 
založenia.  Dňa 17. až 19. septembra príde návšteva z Kravař. Starosta pozval poslancov na 
stretnutie s nimi, najmä v piatok, keď sa bude variť guláš.

Poľské Wožniki si pripomínajú výročie začatia vojny a pozvali i starostov družobných miest. 
Starosta uviedol,  že zajtra  cestuje na túto  oslavu.  Zároveň pôjde do Čenstochovej  kúpiť 
sochu p. Márie, ktorú tam objednali a bude osadená v novej kaplnke.
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F/ P. Tomková uviedla, že treba dať pripomienky k autobusovému poriadku. Od občanov už 
nejaké pripomienky prišli. Poslanci nemali ďalšie pripomienky. Doporučili, aby kópia listu bola 
zaslaná aj p. Kubalovi.

G/  P. Murina uviedol, že na zasadnutí komisie zobrali na vedomie vyjadrenie firmy Safirs, 
ktorá  sa  vyjadrila,  že  vzhľadom  na  zmluvu  s hlavným  odberateľom,  nemôže  vykonávať 
požiarnu  činnosť  v našej  obci.  Komisia  doporučila  o požiarnej  ochrane  obce  rokovať  po 
získaní najnovšej legislatívy v tejto oblasti.

Viac bodov v rôznom nebolo.

Bod č. 8 – Ukončenie
Starosta  poďakoval  prítomným  za  účasť  na  zastupiteľstve  a oficiálnu  časť  zasadnutia 
ukončil.   Následne  poblahoželal  poslancovi  p  Milošovi  Lesákovi  k uzavretiu  manželstva. 
K blahoželaniu sa pripojili i ostatní prítomní.  

V Liskovej,  8 septembra  2009

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

Overovatelia:     Stanislav Demko                              ................................

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

                                                                                        Ján   L a u k o
                                                                                                           starosta obce 
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