
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v     Liskovej,  
ktoré sa uskutočnilo dňa   2. februára  2010  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, Oľga Lešková,  Ing. Jozef Murina, Jozef Roštek,   PaedDr. Mojmír 
Šrobár, Doc. RNDr. Jaroslav Timko  PhD.

Hlavný kontrolór -   Ing. Ferdinand Piroh

Zapisovateľka  - Jana Tomková 

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia
Starosta Ján Lauko privítal prítomných  a oboznámil ich s plánovaným programom. 
Program: 

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5.   Správa  o činnosti  a výsledkoch  kontrol  za  rok  2009  prevedených   hlavným 

kontrolórom obce Lisková
6.      Bytovka – 10 b. j. 
1.      Program rozvoja bývania obce Lisková
2.      Zápis do Kroniky obce Lisková za rok 2009
3.      Rôzne, diskusia

4.      Ukončenie

Starosta dal hlasovať o schválení  programu zasadnutia.
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci

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

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 7. decembra 2009 skontroloval a ich plnenie 
vyhodnotil  hlavný kontrolór obce Ferdinand Piroh, ktorý  skonštatoval, že  uznesenia  boli 
splnené, okrem uznesenia č. 309, ktorým OZ uložilo Sociálnej a kultúrnej komisii pripraviť 
podmienky organizovania  kultúrnych a spoločenských akcií,  ktoré  bolo splnené čiastočne 
a je platné ako dlhodobé.
P. Timko uviedol, že v niektorých uzneseniach je schvaľované viac  vecí, čo nie je niekedy 
dostatočne prehľadné. Jeho názor potvrdil i kontrolór.



P. Tomková uviedla,  že pre lepší  priebeh zasadnutia OZ pripravuje návrh uznesenia.  Do 
jedného uznesenia  zakomponuje  niekedy  viac  náležitostí,  ktoré  sú  príbuzné.  V minulosti 
a niektoré  obce  to  robia  doteraz,  bolo  na  každom  zasadnutí  schvaľované  len  jedno 
uznesenie,  ktoré  bolo  rozdelené  na  viac  častí.  Je  v kompetencii   poslancov  a návrhovej 
komisie, aby schválili uznesenie podľa svojich predstáv.  
Starosta dal hlasovať o tom, že poslanci zobrali kontrolu uznesení na vedomie. 
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci

Bod č. 5 –.  Správa o činnosti a výsledkoch kontrol za rok 2009 prevedených  hlavným 
kontrolórom obce Lisková

Správu predložil   hlavný kontrolór a bola doručená každému poslancovi. Hlavný kontrolór 
podrobne  vysvetlil  jednotlivé  body  kontrol,  ktoré  uskutočnil  podľa  Plánu  kontrol,  ktorý 
schválilo OZ.
Podrobnejšie vysvetlil postup pri uskutočňovaní súpisu  pozemkov vo vlastníctve obce. Súpis 
urobila p. Mihulcová v spolupráci s pracovníkmi obce. Starosta menoval komisiu v zložení p. 
Piroh -predseda, p. Mihulcová a p. Barteková. Komisia skontrolovala všetky listy vlastníctva. 
Obec  vlastní  lesy   v celkovej  výmere  4,99  ha  a to  v katastri  Liskovej,  v Turíku, 
v Ružomberku,  v Hubovej  a v Ľubochni.  Celková  hodnota  lesov  v zmysle  znaleckého 
posudku obecného urbariátu je 2479,-€. Ďalej sa robil súpis pozemkov na listoch vlastníctva 
v extraviláne,  kde  vlastníme  celkom  32,84  ha  v katastri  Liskovej,  Turíka  a v L.  Štiavnici 
v hodnote 11801,–€ podľa bonity pôdy.  Podľa súpisu listov vlastníctva v intraviláne vlastní 
obec 15,51 ha pozemkov v hodnote 10298,31€. Do majetku obce komisia zaradila celkove 
53,3 ha v hodnote 24 278,93 €, ktoré doteraz v majetku neboli evidované.
Hlavný  kontrolór  ďalej  uviedol,  že  je  zmena  v zákone  o majetku  obcí  v tom,  že  predaj 
majetku sa bude robiť  len podľa znaleckého posudku a predaj musí byť oznámený určitým 
spôsobom v zmysle zákona (Vývesky, oznámenia, regionálna tlač.)
Hlavný  kontrolór  kontroloval  i  sťažnosti.  Bolo  celkove  zaevidovaných  7  sťažností.  Tri 
sťažnosti  boli na chov psov p. Ľubošom Nemčekom.  Obec sťažnosti rieši, odpovedá, ale 
veľa sťažností sa opakuje, niektoré sa riešia v súdnom konaní. Posledná sťažnosť bola od p. 
Zigu za SNS na prideľovanie zábav jednotlivým organizáciám v obci. 
P. Zigovi bol zaslaný list, v ktorom bolo uvedené, aký je postup pri predkladaní plánu práce 
organizácií. Zároveň bolo uvedené, koľko zábav organizovalo SNS v minulých rokoch. Každý 
rok  organizovali  2-3  zábavy.  Kópia  listu  bola  odovzdaná  p.  Martonovej  -  predsedníčke 
Kultúrnej a sociálnej komisie. V roku 2009 dal p. Zigo neskoršie plán práce. Termíny ktoré 
požadoval  na  zorganizovanie  zábav  už  boli  obsadené.  Boli  mu  ponúknuté  iné  termíny, 
o ktoré  neprejavil  záujem.  V r.  2010  dal  plán  včas.  V Pláne  kultúrnych  a spoločenských 
podujatí je uvedené, aké akcie, kedy a kto bude organizovať. 
P. Timko uviedol, že v kontrole sťažností nebola spomenutá problematika Krivý kút. 
Kontrolór uviedol, že táto problematika sa neriešila v rámci sťažností, ale bol to podnet na 
stavebný úrad, ktorý ho riešil. Môže však v správe doplniť aj túto záležitosť. 
Starosta vysvetlil, že riešenie problematiky Krivý kút  má viac častí. Riešenie oplotenia p. 
Mrvu prevzal Stavebný úrad v Likavke.  Časť sa má riešiť súdnou cestou a dovtedy Ing. 
Benčo konanie zastavil.

Hlavný kontrolór uviedol, že daň z nehnuteľnosti  nám neuhradili 4 firmy.  Jednou z nich je 
i obecný urbariát. Starosta rokoval s p. Horárikom, zástupcom obecného urbariátu, kde je 
veľmi  zložitá  situácia.   P.  Horárik  dal  predbežný  súhlas  na  prenájom  pozemku  na 
vybudovanie  malého  obecného  kompostoviska.  Zmluvu  pripravuje  p.  Tomková.  Príjmom 
z prenájmu pozemku, by mohol urbariát uhradiť časť dane z nehnuteľnosti.  Hlavný kontrolór 
uviedol,  že za splnenia určitých podmienok je možné daň aj  odpustiť ako nevymožiteľnú 
pohľadávku.
P. Timko uviedol, že obecný urbariát nám môže poskytnúť drevo, ktoré obec využije.
P. Roštek navrhol, aby sa v areáli OŠK pri baraku, kde sa konajú rôzne akcie,  osadili panely 
a urobila strieška, kde by sa využilo drevo z obecného urbariátu. Taktiež uviedol, že oproti 
obecnému úradu sú budovy,  ktoré nereprezentujú našu obec. Doporučil,  aby sa z druhej 
strany potoka osadil trstinový plot. 



Starosta odpovedal, že Povodie Váhu ide robiť projekt na úpravu potoka od obecného úradu 
po Ulicu pod stráňou, takže ich požiada, aby do projektu zapracovali aj oplotenie.

P. Šrobár uviedol, že členovia výboru Obecného urbariátu, ktorý však nebol uznaný, robia 
kroky,  aby  mohol  byť  oficiálne  a platne  zvolený  nový  výbor.  Boli  na  Slovenskom 
pozemkovom fonde a za vyšetrovateľom v Žiline. Pripravujú sa nové voľby. Ak dostane nové 
vedenie mandát, urbariát začne  pracovať na lepších ekonomických výsledkoch.  Je veľa 
vecí, ktoré treba riešiť, ktoré by mohli prinášať  finančné príjmy. 

Starosta dal hlasovať o tom, že poslanci zobrali na vedomie Správu o činnosti a výsledkoch 
kontrol za rok 2009 prevedených  hlavným  kontrolórom obce Lisková doplnenú o riešenie 
sporu p. Mrvu a p. Malej.
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci

Bod č. 6 -  Bytovka – 10 b. j. 
P. Tomková uviedla, že v minulom roku sme podali žiadosti o dotáciu a úver zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania a na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR na vybudovanie 
jednej bytovky.  Dotácia nám nebola schválená. Na základe rozhodnutia OZ bola schválená 
aj výstavba druhej bytovky.  Dal sa spracovať projekt aj na druhú bytovku, vybavili sa  všetky 
vyjadrenia a je vydané aj  stavebné povolenie. Na prvú bytovku bol vo verejnom obstarávaní 
vybratý dodávateľ stavby – firma Lesostav Lipt. Hrádok.  Na firmu sme mali dobré referencie 
a aj vysúťažená suma bola výhodná. Verejné obstarávanie nám zabezpečoval Ing. Husár. 
Ing. Husár nás na zasadnutí OZ dňa 10. 2. 2009  informoval, že dodávateľa druhej bytovky 
môžeme  určiť  aj v rámci rokovacieho konania. 
Po zabezpečení všetkých náležitostí na druhú bytovku sme oslovili Ing. Husára, aby 
previedol rokovacie konanie. Ing. Husár však  uviedol, že je zmena zákona o verejnom 
obstarávaní a od r. 2010 sa dodávateľ na bytovku už nedá zabezpečiť v rámci rokovacieho 
konania, ale len veľkou súťažou. Uviedol, že oznámenia o rokovacom konaní, ktoré podal na 
Úrad pre verejné obstarávania mu vrátili. Preto na druhú bytovku musí byť vypísaná nová 
súťaž. Do 15. 2. treba podať žiadosť o dotáciu z MVRR, súťaž VO na druhú bytovku by sme 
do tohto termínu nestihli uskutočniť. Preto podávame žiadosť len na prvú bytovku. Uznesenie 
je také isté, aké sa schvaľovalo pri podávaní žiadostí v r. 2009, musí sa však znovu schváliť 
aj na r. 2010. Pripravené uznesenia  o schválení žiadostí  a úprave rozpočtu dostali všetci 
poslanci.

O verejnom obstarávaní na druhú bytovku diskutoval p. Timko, p. Lesák, p. Kubala, p. 
Roštek, p. Piroh, p. Šrobár. 
P. Tomková uviedla, že žiadosť na druhú bytovku dáme v ďalšom roku. Starosta uviedol, že 
v piatok na Krajskom stavebnom úrade v Žiline má odovzdať žiadosť o dotáciu.
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení:
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
A) schvaľuje: 
1)  Výstavbu nájomných bytov 10 b.j. – bytový dom a čerpanie úveru zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania v r. 2010 vo výške    75 %  z obstarávacích nákladov.

B)  súhlasí :
    1/  s predložením žiadosti na poskytnutie úveru zo ŠFRB v r. 2010 na výstavbu nájomných 

bytov a podmienkami pre poskytnutie úveru uvedenými v zákone NR SR č. 607/2003 
Z.z. v znení noviel a ostatných nadväzujúcich predpisov, vrátane súhlasu s nájomným 
charakterom bytov a zriadením záložného práva v prospech ŠFRB po ukončení 
výstavby,

   2/   aby v rozpočte obce boli vyčlenené finančné prostriedky na pravidelné splácanie úveru 
/istiny a úroku/ na výstavbu nájomných bytov počas  trvania zmluvného  vzťahu so 
ŠFRB.    

    3/   s podaním žiadosti na poskytnutie dotácie na obstarávanie nájomných bytov vo výške 
25 % z oprávnených nákladov na Krajský  stavebný úrad  a MVaRR SR.



    4/  s podmienkami na obstarávanie nájomných bytov podľa výnosu MVaRR SR zo 7. 
decembra 2006 číslo V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení 
neskorších predpisov.

         Súčasne súhlasí so zriadením záložného práva v prospech MVaRR SR a zachovaním 
nájomného charakteru bytov po dobu najmenej 30 rokov.

Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za: : Stanislav Demko, Pavol Kubala, Miloš Lesák, Vilma Martonová, Oľga Lešková,  Jozef 
Roštek, Mojmír Šrobár, Jaroslav Timko  
Proti: 0
Zdržal sa: Jozef Murina

Starosta  dal  hlasovať  o uznesení,  ktoré  hovorí   o prijatých  opatreniach  v rámci  rozpočtu 
obce, ak obec dostane úver zo ŠFRB :
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej
z a   p r e d p o k l a d u
poskytnutia úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov v BD  10 b.j.
schvaľuje v rámci rozpočtu obce na r. 2010 prijatie nasledovných  opatrení:

Príjmová časť rozpočtu:
Evidovať a použiť poskytnuté finančné prostriedky zo ŠFRB a MV a RR SR
v zmysle platných právnych predpisov.
Predpoklad:

Úver ŠFRB: 383.990,00  
Z toho stav.časť,oprávnené náklady 383.990,00  

  projektové práce  
nenávratný príspevok na bezbariérový byt 7.660,00  
dotácia MV a RR SR: 132.030,00

Výdavková časť   rozpočtu:
Vyčleniť finančné prostriedky - vlastné 
 zdroje na výstavbu nájomných bytov:

a/ vlastné zdroje na financovanie výstaby BD 4.473,13
z toho: - stavebná časť 4.473,13
           - projektové práce

b/ iné zdroje bankový úver  

c/ finančné prostriedky na mesačné splátky úveru zo  ŠFRB  
v r. 2010 predpoklad od mesiaca máj:

 EUR mesačne ,  1.240,00  
 spolu: 9.920,00  
d/ v rámci rozpočtu na r.2011 a ďalšie roky /30 r./,   
 vyčleňovať finančné prostriedky na mesačné splátky  

úveru zo ŠFRB podľa uzavretej zmluvy: predpoklad 14.880,00 EUR na 1 rok
  

Financovanie je zabezpečené v rámci položiek rozpočtu
obce schváleného OZ dňa.7.12.2009 Uzn. č.300/A/3 a   
rozpočtovým opatrením č.1/2010 z 2.2.2010 
Program 10: Prostredie pre život, Podprogram 10.4,funkčná klasifik. 
05.4.0 Bytovky-plány

Financovanie úveru zo ŠFRB bude súčasne zabezpečené 
splátkami nájomného od nájomcov bytov po kolaudácii.



Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci

Bod č. 7 - Program rozvoja bývania obce Lisková
P. Tomková ďalej uviedla, že súčasťou žiadosti o dotáciu  z MVRR SR na výstavbu bytovky 
je  i program rozvoja  bývania.   Program rozvoja  bývania  obce  Lisková  spracovala  podľa 
výnosu MVRR SR ako neoddeliteľnú súčasť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
obce Lisková. Bol v zmysle výnosu zverejnený  a doručený všetkým poslancom. Poslanci 
nemali žiadne pripomienky. Starosta dal o programe bývania hlasovať.
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci

Bod č. 8 -  Zápis do Kroniky obce Lisková za rok 2009
Zápis pripravila p. Forgáčová  a bol doručený každému poslancovi. 
P.  Timko navrhol,  aby sa zo zápisu vynechal  údaj,  že na cintoríne hrala hudba, ktorý je 
nepodstatný. 
P. Martonová uviedla, že s Dobrou novinou chodili štyri skupiny koledníkov nie jedna.
P. Murina predložil článok o slávnosti evanjelickej cirkvi dňa 15.11.2009 pri príležitosti 100 
výročia založenia a posvätenia cirkevnej školy evanjelického zboru v Liskovej, ktorý bude 
doplnený do zápisu.
P. Piroh  navrhol, aby bol doplnený údaj o postavení a vysvätení kaplnky na začiatku Krížovej 
cesty a zmeniť názov  Kaplnka na stráni nie na Mníchu, aj keď stráň je časť Mníchu, ale pre 
Liskovcov by to bolo zrozumiteľnejšie.
Starosta dal o zápise do kroniky bývania hlasovať.
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci

Bod č. 9 - Rôzne, diskusia
A)  P. starosta uviedol, že dlhodobý spor s p. Bruškom ohľadom odvodnenia na Kútnej bol 
riešený  aj Krajským súdom. Ten potvrdil výrok okresného súdu a konanie zastavil. P. Bruško 
musel uhradiť náklady na advokáta, obec sa úhradu trov vzdala.
P. Lesák navrhol, aby  v prípade každého vyhratého sporu obec žiadala o úradu trov. Aby si 
ľudia boli vedomí, že v prípade prehratého sporu budú znášať náklady. 
Diskutovali všetci poslanci. Uznesenie sa neschvaľovalo.
B) P.  Roštek pozval všetkých prítomných na bursu a pochovávanie basy.  Pripomenul,  že 
udalosti, ktoré sa uskutočnia v obci by mali byť vždy zverejnené aj na internete.
C) Poslanci prevzali Plán podujatí na rok 2010 v obci Lisková, ktoré  pripravila p. Forgáčová, 
pričom využila aj plány, ktoré predložili organizácie. Poslanci upozornili, aby bola dodržaná 
postupnosť podľa dátumov.  P.  Martonová požiadala,  aby sa doplnil  ples Domky.  P.  Piroh 
navrhol,  aby  sa  upravil  septembrový  dátum Stolnotenisového  turnaja  veteránov  Liptova, 
ktorý sa už uskutočnil.  P. Roštek navrhol vo februári doplniť maškarné plesy.
P. Piroh navrhol, aby sa podujatia, na ktorých sa podieľa obec, aj finančne ohodnotili koľko 
z ktorej položky obecného rozpočtu bude uhradené. Potom budeme mať prehľad koľko bude 
potrebné na kultúru.  P. Timko podporil  návrh p. Piroha. P. Lesák  navrhol, aby kultúrna 
pracovníčka  urobila  prehľad  finančných  nákladov  na  jednotlivé  akcie.  S jeho  návrhom 
poslanci  súhlasili.  Prehľad preloží  na najbližšie  obecné zastupiteľstvo.  P.  Kubala  navrhol 
pozvať Divadelný súbor z Likavky. Starosta uviedol, že pozývame rôzne divadelné súbory, 
ale záujem našich občanov je veľmi malý.
Starosta dal  hlasovať o uznesení, že poslanci zobrali plán podujatí na vedomie.
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci
D)  P. starosta uviedol, že pred týždňom sa s hlavným kontrolórom a zástupcom stavebného 
úradu Ing. Benčom zúčastnili na Ministerstve životného prostredia SR na posudzovaní 



vplyvov na privádzač R1.  Na predchádzajúcom zasadnutí predložil mapu, na ktorej sú 
nakreslené tri alternatívy privádzača. Pre nás najnevhodnejšia varianta je privádzač popod 
jaskyňu. Starosta uviedol, že napísal záväzné stanovisko, v ktorom obec kategoricky 
odmieta zelený variant t.j. privádzač popod jaskyňu. Požiadal, aby aj poslanci uznesením 
vyjadrili svoj názor  a taktiež odmietli zelený variant. Požiadali sme o podporu aj jaskyniarov, 
ktorí na ministerstvo napísali list, v ktorom kvôli ochrane jaskyne taktiež zamietli zelený 
variant. Taktiež starosta obce Martinček podporil náš variant. Tieto vyjadrenia sú pre potreby 
životného prostredia pre vypracovanie správy EJA.
Starosta požiadal, aby p. Kubala prečítal návrh uznesenia:“ Obecné zastupiteľstvo v Liskovej 
vo veci zámeru „I/59 (R1) Banská Bystrica – hranica kraja – Ružomberok (D1) „ etapa R1 
Ružomberok obchvat s napojením na D1 a privádzačom Likavka  schvaľuje ako najvhodnejší 
modrý variant (tunel Mních). Kategoricky odmieta zelený variant (popod jaskyňu).“
P. Lesák uviedol, že sa rozprával so zástupcom životného prostredia, ktorý navrhol prípoj pri 
Ivachnovej a navrhol, aby občania Liskovej  spísali petíciu. P. Timko pripomenul možnosť, že 
na podporu nášho návrhu sa môže zvolať referendum. Starosta uviedol, že to sú už krajné 
prostriedky, ktoré využijeme pri stavebnom konaní, pokiaľ z projektu nevypustia zelený 
variant – popod jaskyňu. Pokiaľ by bolo potrebné, starosta zvolá mimoriadne zasadnutie OZ, 
ale budeme pripravení a dovtedy získame informácie o právnej váhe referenda a petície.

Starosta dal hlasovať o predloženom uznesení:
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za: : Stanislav Demko, Pavol Kubala, Vilma Martonová, Jozef Murina, Oľga Lešková,  Jozef 
Roštek, Mojmír Šrobár, Jaroslav Timko  
Proti: 0
Zdržal sa: Miloš Lesák

E) P. Lešková požiadala, aby sa na Staničnú ulicu osadila značka slepá ulica, pretože sú tam 
problémy, napr. p. Priesolovej nabúrali plot.
Starosta uviedol, že je zakúpená značka slepá ulica a zákaz zastavenia, ktoré budú na tejto 
ulici osadené po oteplení. Je problém pri odhŕňaní snehu i pri vyvážaní odpadu, lebo je to 
úzka ulica, na ktorej parkujú autá. Občania nerešpektujú opakované výzvy v rozhlase.

F)  P. Martonová otvorila dlhodobý  problém prechodu ku kostolu, k obchodu i ku železnici. 
Dlhodobo  sa  prechod  cez  spoločné  ulice  využíval  a pre  starších  ľudí  je  veľmi  náročné 
obchádzať celú štvrť dookola. Navrhla odkúpiť dom a pozemky od p. Jackovej.
P. Roštek uviedol, že je to neriešiteľný problém, pretože ulica je v súkromných rukách a ľudia 
nemajú právo chodiť po cudzom pozemku.
Starosta uviedol, že občania z ulice kadiaľ sa teraz chodí do kostola si neprajú,  aby sa cez 
ich ulicu  prechádzalo. 
Hlavný kontrolór  navrhol,  aby sa znova požiadal  Biskupský úrad,  aby nám predali  alebo 
prenajal pozemok na chodník vo farskej záhrade.

G) P. Timko sa informoval o plnení uznesenia č. 217-  preveriť hranice katastrálneho územia 
obce Lisková . (Porovnať stav v katastri nehnuteľností a historickej mapy.) Starosta uviedol, 
že na geodézii mu to nechcel nik robiť.  Navrhol, aby  hranice preverila stavebná komisia. 
Diskutoval  p.  Roštek,  p.  Šrobár,  p.  Murina,  ktorý  podporili  návrh  starostu,  aby  stavebná 
komisia preverila katastrálne hranica a navrhla riešenie.
Starosta  dal  hlasovať  o uznesení:  Obecné  zastupiteľstvo  v Liskovej  ukladá  Stavebnej 
komisii  preveriť  hranice  katastra obce. Termín:do budúceho zastupiteľstva
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci
H) P. Timko uviedol, že na novej ulici Vyšné Záhumnie majú niektorí vlastníci pozemky len do 
polovice smerom na sever. Ak by predali záujemcovi stavebný pozemok, k svojmu pozemku 
nebudú mať prístup a preto pozemok nepredá. Navrhol starostovi, aby požiadal Ing. Benču 
o radu. Podľa spracovávaného doplnku č. 1 Územného plánu sa tam v budúcnosti plánuje 



obytná zóna a bude tam cesta. Navrhol, aby obec aspoň zatiaľ urobila na mieste budúcej 
cesty  poľnú cestu.
P. Murina uviedol, že  s týmto návrhom by určite nesúhlasili všetci vlastníci. Diskutoval p. 
starosta, p. Piroh, p. Lešková, p. Šrobár, p. Kubala, p. Roštek, p. Lesák. Diskutovali taktiež 
o dĺžke budúcich stavebných pozemkov.
Starosta uviedol, že pozve na ďalšie zasadnutie OZ Ing. Benču a poslanci sa môžu spýtať na 
otázky, ktoré ich zaujímajú.

CH) Starosta uviedol, že už na minulé zasadnutie obecného zastupiteľstva bola predložená 
žiadosť o  účelovú finančnú dotáciu pre Evanjelickú cirkev a.v. Ružomberok na ozvučenie 
zborového domu v Liskovej. Navrhol dotáciu vo výške do  830,-€. Prenosná ozvučovacia 
súprava bude  k dispozícií i pre potreby obce.  
Dal o schválení dotácie hlasovať.
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci

I) Starosta uviedol, že obec bola  odborom civilnej ochrany oslovená, aby prispela určitou 
sumou na zmiernenie prírodnej katastrofy, ktorá postihla Haiti. Kontrolór uviedol, že v zmysle 
platných zákonov obec nemôže z rozpočtu prispievať na takéto zbierky. Treba zistiť možnosť 
ako sa to dá, aby nás kontrola nesankcionovala. Diskutovali všetci poslanci. Hlavný kontrolór 
preverí možnosť a na ďalšom zasadnutí poslanci rozhodnú. 

J) Starosta prečítal žiadosť p. Fogača o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce pri letisku. 
Vysvetlil,  kde leží  uvedený pozemok a doporučil,  aby žiadosť prejednala komisia.  Hlavný 
kontrolór pripomenul, že ak  poslanci  rozhodnú o predaji pozemku, je nutné zverejniť tento 
zámer v zmysle zákona.  
Diskutovali všetci poslanci. Väčšina sa vyjadrila, že sú proti predaju. 
Starosta dal hlasovať  kto neschvaľuje    žiadosť   Ing. Cyrila Fogaša o predaj obecného 
pozemku o rozmeroch 3660 m2. 
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za: : Stanislav Demko, Pavol Kubala, Miloš Lesák,  Vilma Martonová, Jozef Murina, Jozef 
Roštek, Mojmír Šrobár, Jaroslav Timko  
Proti: 0
Zdržal sa: Oľga Lešková

K) Starosta informoval poslancov, že na základe pozvania z Úradu vlády idú nasledujúci deň 
rokovať  do  Bratislavy  ohľadom  žiadosti  o dotáciu  na  vybudovanie  viacúčelového  ihriska 
s umelou trávou.

L) Starosta  uviedol,  že  p.  Lauko  dostal  trest  za  poškodenie  hodín.  50  hodín  musí 
odpracovať, časť už odpracoval. Škodu uhradí 7 splátkami, o čom bola podpísaná i zmluva.

M) P. Tomková uviedla,  že Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   by malo schváliť   Dodatok č. 2 
k zmluve o nájme s OFF ROAD MOTO KLUB CHOČ, v ktorom schvaľuje nájomné na rok 
2010. Starosta navrhol ponechať nájom tak ako doteraz a to vo výške 33,20 € a dal o návrhu 
hlasovať. 
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci

N) P. Šrobár navrhol, aby sme poprosili p. farára, aby informoval o možnostiach zápisu do 
cirkevnej školy stručnejšie. Taktiež doporučil, aby bol spracovaný oznam o zápise na našu 
základnú školu, kde by sa uverejnili všetky možnosti, ktoré škola poskytuje. Učia sa tu dva 
jazyky, vyučuje sa náboženstvo, informatika, dochádzajú tu pracovníci z Ľudovej školy, ktorí 
vyučujú hru na klavír a gitaru a výtvarnú výchovu. Investujeme veľa financií do modernizácie 
školy. Je na rodičoch, ktorú školu si pre dieťa vyberú. Ale ak nám klesne počet detí pod 150 



môžeme o školu prísť a všetky deti budú chodiť do Ružomberka.  A potom bude už neskoro 
niečo riešiť. 
Diskutovali všetci poslanci, ktorí navrhli, aby p. Šrobár ako predseda školskej komisie oslovil 
riaditeľa  školy,  aby  pripravil  oznam o zápise  do  školy.  Poprosíme  p.  farára,  aby  prečítal 
i tento oznam.

O) Starosta informoval, že vo štvrtok prídu pracovníci Ministerstva výstavby a regionálneho 
rozvoja SR na kontrolu výstavby a financovania modernizácie školy.

P) Starosta navrhol  odmenu zástupcovi starostu p. Pavlovi Kubalovi za   II., III.   a IV. 
štvrťrok 2009  vo výške 67,-€ za mesiac  .
Hlasovanie:  
Prítomní: všetci
Za:  všetci

R) P. Roštek navrhol starostovi odmenu za IV. štvrťrok 2009 za získanie požiarnej Avie a za 
vybudovanie vodovodu a kanalizácie na IBV Vyšné Záhumnie.
V tajnom hlasovaní poslanci schválili odmenu vo výške 38,125 % zo skutočne vyplatenej 
základnej mzdy. 

Starosta  na  záver  poblahoželal  p.  Martonovej  ku  50.  narodeninám.  Ku  blahoželaniu  sa 
pripojili i všetci prítomní. 

Viac bodov v rôznom nebolo.

Bod č. 1 – Ukončenie
Starosta poďakoval prítomným za účasť na zastupiteľstve a  zasadnutie ukončil.  

V Liskovej,  2. februára 2010

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

Overovatelia:     Oľga Lešková           ................................

                          Stanislav Demko      ................................

                                                                                        Ján   L a u k o
                                                                                                           starosta obce 


