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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej, 
ktoré sa uskutočnilo dňa   25.  novembra  2010  o 16.00 hod. 

na Obecnom úrade v Liskovej 
 

 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny 
Starosta obce  - Ján Lauko 
 
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Liskovej 
Prítomní: Stanislav Demko,  Ing. Miloš Lesák, Oľga Lešková,  Vilma Martonová, Ing. Jozef 
Murina, Jozef Roštek,   PaedDr. Mojmír Šrobár, Doc. RNDr. Jaroslav Timko  PhD.  
Ospravedlnení: Pavol Kubala  
 
Hlavný kontrolór -   Ing. Ferdinand Piroh 
 

Zapisovateľka  - Jana Tomková  
Hostia: Jarmila Barteková – účtovníčka obce, Fridrich Jurgoš 
 

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia 
Starosta Ján Lauko privítal prítomných. Na úvod bola pustená štátna hymna. Po skončení  
hymny starosta oboznámil prítomných s plánovaným programom.  
Program:  

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Kontrola uznesení 
5. Územný plán obce Lisková – Doplnok č. 1 
6. VZN 2/2010 o dani z nehnuteľnosti 
7. Úprava rozpočtu obce Lisková na rok 2010 rozpočtovým opatrením č.3 
8. Dodatok č 1 k VZN č. 4/2008 o miestnych daniach za psa, za uţívanie verejného 

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

      9.  Dodatok č. 2 k VZN č.2/2007 – prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Lisková                        
             10.  Rozpočet Obce Lisková 
                                 A/  Programový rozpočet na rok 2011  
                                 B/  Viacročný programový rozpočet na roky 2011-2013 
                                 C/  Stanovisko hlavného kontrolóra k  bodu  A a B 

     11. Vyhodnocovacia správa za ZŠ za šk. rok 2009/2010 
12. Rôzne, diskusia 
13. 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. Jozefa 
Rošteka a p. Vilmu Martonovú. 
 

Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie 
Starosta navrhol do návrhovej komisie p. Jozefa Murinu a  p. Mojmíra Šrobára za predsedu  
a dal o tomto návrhu hlasovať. 
Hlasovanie:     
Prítomní: všetci  
Za:  všetci 
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Bod č. 4 – Kontrola uznesení  
Uznesenia  zo zasadnutí OZ zo dňa  14. 9. a  14. 10. 2010  skontroloval a ich plnenie 
vyhodnotil  hlavný kontrolór obce Ferdinand Piroh, ktorý  skonštatoval, ţe  uznesenia  boli  
splnené. K uzneseniu, v ktorom doporučili poslanci, aby  starosta vyčerpal všetku dovolenku, 
uviedol, ţe starosta čerpá dovolenku,  ale aj pracuje. Má  vypísanú dovolenku za celý 
október i november. Starosta chce zvolať ustanovujúce zasadnutie OZ dňa 14. decembra 
2010. Ak by aj čerpal vo všetky dni dovolenku, aj tak mu ostane 9 dní. Doporučil, aby 
poslanci uváţili, čo urobiť s týmito 9. dňami. 
Z mimoriadneho OZ 14.10. bol uznesením schválený len program a návrhová komisia.  
Mimoriadne zasadnutie bolo zvolané z dôvodu, ţe sa vyskytli  pri realizácii projektu 
„Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Lisková“ určité veci ohľadom financovania, 
s ktorými bolo treba oboznámiť poslancov. Všetko  podrobne vysvetlil p. Ing. Rastislav 
Horvát, ale uznesenie nebolo prijaté. Kontrolór uviedol, ţe výdavky nám uznali, bol 
podpísaný s ministerstvom dodatok č. 2 k zmluve a firma Stabil uţ vyfakturovala 
uskutočnené práce vo výške 780 tis. € a firma BHS  15 tis. €. Tieto financie budú uhradené 
predfinancovaním – t. j. najskôr nám ich preplatí ministerstvo a následne my uhradíme 
financie firmám. Obec sa spolupodieľa na nákladoch 5 %. 
 
Starosta dal hlasovať o tom, ţe poslanci zobrali kontrolu uznesení na vedomie, 
Hlasovanie:     
Prítomní: všetci  
Za:  všetci 
 
P. Jurgoš, ktorého starosta pozval nafilmovať záverečné zasadnutie obecného zastupiteľstva 
v tomto volebnom období, poďakoval starostovi za vykonanú prácu v obidvoch volebných 
obdobiach, taktieţ poďakoval poslancom a zo zasadnutia OZ odišiel. 
 
Bod č. 5 -  Územný plán obce Lisková – Doplnok č. 1 
Starosta uviedol, ţe bolo verejné prerokovanie Územného plánu obce Lisková. Všetci 
poslanci spolu s pozvánkami  obdrţali materiály a návrh na uznesenie k doplnku č. 1 
Územného plánu obce Lisková, ktoré je potrebné schváliť, aby ÚPO Lisková nadobudol 
platnosť.  P. Lesák sa spýtal o čo všetko v dodatku ide. Starosta uviedol, ţe sa rieši všetko, 
čo poslanci odsúhlasili v uznesení. 
Ostatní prítomní nemali ţiadne pripomienky a dotazy. 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej:   
 

I. Konštatuje, že: 
a) Návrh Zmeny a Doplnku č. 1 Územné plánu obce Lisková /UPN-O/ bol po 

dobu 30 dní zverejnený na úradnej tabuli obce a prerokovaný s dotknutými 
orgánmi štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami 
v súlade s ustanovením § 22 Stavebného zákona  

b) Pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických 
osôb sú akceptované v dopracovanom návrhu Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPN-O 
Lisková, resp. bude sa k nim prihliadať v rámci spracovania následnej 
projektovej dokumentácie a pred realizáciou stavieb 

c) Fyzické osoby nevzniesli k prerokovanému návrhu Zmeny a Doplnku č. 1 
ÚPN-O Lisková pripomienky a námietky 

d) Krajský pozemkový úrad v Ţiline vydal k predloţenému návrhu súhlas podľa 
§13 Zákona č. 220/2004 Z.z. listom č. KPÚ 2010/00369/15J zo dňa 23. 8. 
2010 na budúce pouţitie poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery a na 
iné zámery, v celom poţadovanom rozsahu 14,49 ha natrvalo. 

e) Krajský stavebný úrad v Ţiline preskúmal návrh Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPN-O 
Lisková podľa § 25 Stavebného zákona a vydal k nemu súhlasné stanovisko 
listom č. 2010/01325/ Tom zo dňa 11.10.2010. 
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II. Berie na vedomie: 
a)   Vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy   

a právnických osôb k návrhu Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPN-O Lisková. 
III.  Schvaľuje:  

a) Zmenu  a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Lisková v súlade 
s ustanovením ! 26 ods. 3) Stavebného zákona 

b) VZN  Obce Lisková o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. k1 Územného plánu 
obce Lisková v súlade s ustanovením § 27 ods. 3) Stavebného zákona. 

Hlasovanie:     
Prítomní: všetci  
Za:  Stanislav Demko,  Miloš Lesák, Oľga Lešková,  Vilma Martonová, Jozef Murina, Jozef   

Roštek, Mojmír Šrobár  
Proti:  - 0 
Zdrţal sa:  Jaroslav Timko   
Uznesenie bolo schválené. 
 
Bod č. 6 - Úprava rozpočtu obce Lisková na rok 2010 rozpočtovým opatrením č.3 
Starosta poţiadal p. Bartekovú, aby vysvetlila návrh na úpravu. 
P. Barteková najskôr uviedla, aké bolo doteraz čerpanie rozpočtu, ktoré prejednala FLPK. 
Poslancom predloţila písomný návrh na úpravu rozpočtu. 
Hlavný kontrolór podrobne vysvetlil moţnosti čerpania finančných prostriedkov, kedy a na čo 
sa môţu čerpať finančné prostriedky z rezervného fondu. Taktieţ uviedol, koľko a na akých 
účtoch má obec peniaze. 
P. Roštek uviedol, ţe kompletuje kroje. Sú štyri muţské kroje, ale ešte na ďalšie potrebuje 
520,-€. P. Barteková odpovedal, ţe náklady sa budú účtovať na kultúru, je tam však málo 
peňazí.  P. Lesák doporučil, aby sa tieto financie zobrali aj z Programu OPDM, ktorý nebude 
celkom vyčerpaný. 
P. Timko uviedol, ţe v tejto výške môţe urobiť podľa potreby presuny v rozpočte aj starosta. 

Rozpočtové opatrenie  č.3/2010     EUR 

1. zníženie a zvýšenie   príjmov na podpoložke bežného rozpočtu:   

                   Bežné príjmy       

  Dotácie- transfery       

  Výpadok DPFO-2/2010     14 066 

  Na školstvo - prenes.kompetencie ZŠ     -333 

  Celkové zvýšenie   beţných  príjmov:     13 733 

2. Zvýšenie  a zníženie výdavkov na    podpoložke  bežného   rozpočtu   

  Bežné výdavky   podpoložka   

     

Program:         

1. Územné plánovanie  1.1.1. 630 3 000 

4. Cintorínske sluţby.... 4.5. 630 393 

5. Poţiarna ochrana 5.2. 630 1 000 

6. Likvidácia neleg.skládok,   6.3 6.3. 630 4 000 

7. Revitalizácia ver.priestranstiev-ver.obstarávanie7.3   630 2 000 

  8. VZDELÁVANIE  ZŠ- PK    8.1.1 630 -333 

  Rekonštrukcia budovy ZŠ  8.5.1 630 13 071 

  meneţment, monit.správa       

10. Bytovka -  porad.činnosť  10.4 630 165 

12. Administratíva 12.1  riadok 5 630 2 000 

  Spolu zvýšenie beţných výdavkov:     25 296 

4.Zvýšenie a  zníženie  výdavkov na    podpoložke  kapitálového   rozpočtu   

 Program: Kapitálové výdavky        

7. Výstavba komunikácie a inţ.sietí- Vyšné Záhumnie   7.2   716 4 670 
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7.  Výstavba komunikácie a inţ.sietí- Vyšné Záhumnie   7.2   717 -4 670 

7.  Revitalizácia verejných priestranstiev -dotácia  7.3   717 -2 000 

7.  Revitalizácia verejných priestran.iev - vlastné výdavky 7.3   717 1 368 

8. Rekonštrukcia budovy ZŠ - manaţment, monit.správa  8.5.1 630 -13 071 

10. Viacúčelové ihrisko-plány  10.2 716 2 140 

  Spolu zníţenie kapitálových výdavkov:     -11 563 

    
Úprava rozpočtu  

- RO č.3 Rozpočet Rozpočet 

      Po 2 RO Po 3 RO 

  BP 13 733 796 317 810 050 

  BV 25 296 811 142 836 438 

  KP   1 664 068 1 664 068 

  KV -11563 1 649 243 1 637 680 

  Celkový rozpočet po 3 ÚR je vyrovnaný vo výške     2 474 118 

Starosta dal hlasovať o predloţenom návrhu na rozpočtové opatrenie. 
Hlasovanie:     
Prítomní: všetci  
Za:  všetci 
Rozpočtové opatrenie č. 3 bolo schválené. 
 
Bod č. 7 -  VZN 2/2010 o dani z nehnuteľnosti 
P. Tomková uviedla, ţe avizovaný nový zákon o daniach z nehnuteľnosti, ktorý by veľmi 
negatívne zasiahol do rozpočtu obce, našťastie nebol schválený. Vo VZN sa zjednotili 
sadzby za priemyselné, podnikateľské a ostatné stavby na 1,40 € za m2.  VZN bolo 
zverejnené, pripomienky neboli ţiadne. FLPK doporučila schváliť VZN v predloţenom znení. 
Poslanci nemali pripomienky. 
Starosta dal hlasovať o schválení VZN č. 2/2010. 
Hlasovanie:     
Prítomní: všetci  
Za:  všetci 
VZN bolo schválené. 

 
Bod č. 8 - Dodatok č 1 k VZN č. 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, ţe nejde o veľké zmeny, ide najmä o zaokrúhlenie daní. Len miestny 
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa upravil na hodnotu, akú obec 
platí za zvoz a likvidáciu odpadu firme OZO v r. 2010. Návrh VZN bol vyvesený na úradnej 
tabuli aj na webovej stránke. Pripomienky neboli.  FLPK doporučila schváliť VZN 
v predloţenej forme. 
Starosta dal hlasovať o schválení  Dodatku č. 1 k  VZN. 
Hlasovanie:     
Prítomní: všetci  
Za:  všetci 
Dodatok bol schválený. 
 
Bod č. 9 -   Dodatok č. 2 k VZN č.2/2007 – prevádzkový poriadok pohrebiska v obci 
Lisková                        
       P. Tomková uviedla, ţe v platnom VZN neboli uvedené nájmy za detský dvojhrob a za 
štvorhrob, ale takéto hroby sa na našom cintoríne nachádzajú, preto je to potrebné doplniť. 
Návrh na nájom za detský dvojhrob je 5,-€ a za štvorhrob je  11,- € na desať rokov. 
Pripomienky neboli. FLPK doporučila schváliť VZN v predloţenej forme.  Poslanci nemali 
ţiadne pripomienky. 
Starosta dal hlasovať o schválení  Dodatku č. 2 k  VZN. 
Hlasovanie:     
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Prítomní: všetci  
Za:  všetci 
Dodatok bol schválený. 

 
        Bod č. 10 -  Rozpočet Obce Lisková  (príloha zápisnice) 
        A/  Programový rozpočet na rok 2011 

        P. Barteková uviedla, ţe rozpočet bol zverejnený na úradnej tabuli aj na webovej 
stránke obce, príjmy dane z príjmu fyzických osôb dala podľa prognóz, ktoré hovorili, ţe 
budú také ako v r. 2008.. FLP komisia doporučila zníţiť oproti návrhu príjem dane z príjmu 
z fyzických osôb na úroveň v roku 2010 a taktieţ tým istým percentom upraviť  výdaje  na 
originálne kompetencie v školstve a taktieţ upraviť kapitálové výdaje z dôvodu, ţe ak by boli 
niţšie príjmy, beţné výdaje sa uţ nebudú dať vyrovnať z rezervného fondu. P. Barteková 
návrhy FLPK spracovala a predloţila všetkým poslancom. 
P. Barteková uviedla, ţe príjmy z daní z príjmu z fyzických osôb sa veľmi zníţili, čo sa prejaví 
aj vo výdavkoch, ktoré sa museli primerane upraviť. Úpravu rozpočtu urobí uţ nové 
zastupiteľstvo podľa skutočných príjmov.  
Diskutoval hlavný kontrolór, ktorý doporučil, aby p. Barteková pre školstvo spoločne 
s účtovníčkou  a riaditeľom  zo školy rozpísala tabuľku pre čerpanie výdavkov v r. 2011. 
P. Timko uviedol, ţe prepočítaval tohtoročné náklady na školstvo, ktoré financuje obec  
201 478 € (mimo prenesených kompetencií, vzdelávacích poukazov a dotácií na stravu) 
a vyšlo mu, ţe v tomto roku je to aţ  55,15 % z výnosu dane z príjmov FO. 
Jeho slová potvrdil aj hlavný kontrolór. Diskutoval aj p. Šrobár, ktorí uviedol, ţe v materskej 
škole je 61 detí, ale môţe byť aţ 72 detí. Pritom financie prídu len na počet detí k 15. 
septembru príslušného školského roka. Treba, aby vedenie MŠ vysvetlilo toto aj rodičom. 
Diskutoval aj  p. Murina. 
Starosta dal hlasovať o schválení  Programového rozpočtu na rok 2011. 
Hlasovanie:     
Prítomní: všetci  
Za:  všetci 
Rozpočet bol schválený. 

                     
       B/  Viacročný programový rozpočet na roky 2011-2013 

        Hlavný kontrolór uviedol, ţe tento rozpočet je výhľadový, nie presný a upraviť si ho 
musia noví poslanci podľa svojho volebného programu. P. Barteková uviedla, ţe sa berie len 
na vedomie. 
Starosta dal hlasovať. 
Hlasovanie:     
Prítomní: všetci  
Za:  Stanislav Demko,  Miloš Lesák, Oľga Lešková,  Vilma Martonová, Jozef Murina, Jozef   

Roštek, Mojmír Šrobár  
Proti:  - 0 
Zdrţal sa:  Jaroslav Timko   
Viacročný rozpočet bol zobratý na vedomie. 

 
       C/  Stanovisko hlavného kontrolóra k  bodu  A a B 

       Písomné stanovisko dostal kaţdý poslanec. Hlavný kontrolór uviedol, ţe uţ svoje 
stanoviská povedal pri jednotlivých bodoch, taktieţ tam uviedol, ţe vnútorné predpisy sa 
dodrţiavajú. 
Starosta dal hlasovať, ţe poslanci stanovisko hlavného kontrolóra zobrali na vedomie. 
Hlasovanie:     
Prítomní: všetci  
Za:  všetci 
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Bod č.11  -  Vyhodnocovacia správa za ZŠ za šk. rok 2009/2010 
P. Tomková uviedla, ţe kaţdému poslancovi bola doručená Vyhodnocovacia správa za ZŠ 
za šk.r. 2009/2010 aj Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do 
základnej školy. 
Starosta sa spýtal, či majú prítomní nejaké pripomienky. 
Diskutoval hlavný kontrolór, p. Murina, p. Martonová, p. Roštek, p. Šrobár, p. Timko. 
 
Uviedli, ţe sú tam gramatické a počtové chyby, taktieţ ţiadali upraviť stať na strane 9. 
Hovorilo sa i údrţbe a poriadku v školskom  areáli, ktorý je otvorený aj pre verejnosť. 
Skonštatovali, ţe správcom areálu je riaditeľ školy, ktorí by mal spracovať zásady a dbať 
o ich dodrţiavanie. Obec pomôţe s opravou areálu, ale to sa uţ musí riaditeľ  dohodnúť 
s novým starostom aj  poslancami.  
P. Šrobár uviedol, ţe naša škola, pokiaľ robila p. Majerová, bola v rámci okresu 
vyhodnocovaná v športových súťaţiach medzi prvými, teraz sme skôr na konci. Bolo by 
dobré byť i v tomto aktívnejší,  sú vybudované krásne ihriská, takţe podmienky sú dobré. 
Starostovi poslanci doporučili, aby správu podpísal aţ po jej úprave. 
Starosta dal hlasovať, ţe Vyhodnocovaciu správu za ZŠ za šk. rok 2009/2010 poslanci 
zobrali na vedomie. 
Hlasovanie:     
Prítomní: všetci  
Za:  všetci 
   -   Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa do  základnej 
školy. 
P.Tomková uviedla, ţe p. riaditeľ ţiadal, aby sa upravil dátum zápisu detí do základnej školy. 
Preto sme vydali návrh dodatku č. 1, podľa ktorého bude zápis detí v pre školský rok 
2011/2012 dňa 24. a 25.  1. 2011. Ostatné články ostali nezmenené. 
Starosta dal hlasovať o schválení  Dodatku č. 1 k  VZN. 
Hlasovanie:     
Prítomní: všetci  
Za:  všetci 
Dodatok bol schválený. 
Hlavný kontrolór sa p. Tomkovej spýtal, či nebolo treba pripraviť novelu VZN  o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  v materskej škole a v školských zariadeniach, ktorých 
zriaďovateľom je Obec Lisková 
P. Tomková uviedla, ţe VZN je urobené tak, aby bolo platné od r. 2010 do neurčita, pokiaľ 
ho nebude treba zmeniť.  Keďţe dotácie, ktoré poskytuje obec,  sú oveľa väčšie ako určené 
koeficienty, VZN nie je potrebné meniť. 
 
Bod č. 12 – Rôzne, diskusia 
Starosta vyzval poslancov, ktorí majú nejaké  pripomienky, aby sa vyjadrili.   
A) P. Murina predloţil ţiadosť p. Adamčiaka o odkúpenie časti pozemku vo spoločnom 
dvore. Uviedol, ţe sa jedná o ¼ z 729 m2, ktoré vlastní obec. Na minulom zasadnutí sa 
o ţiadosti nehlasovalo, ale poslanci ţiadali, aby sa splnili všetky náleţitosti podľa  zákona č. 
138  o majetku obcí. P. Murina prečítal  časť zo zápisnice, kde sa hovorilo o odpredaji tohto 
pozemku. Ţiadosť sa prejednala na FLPK. Starosta predloţil list o odpredaji majetku obce – 
uvedeného pozemku, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli.   Podmienky boli splnené, obec 
pozemok nevyuţíva – komisia ho doporučila odpredať. Spýtal sa hlavného kontrolóra, či zo 
zákona ešte niečo pre obec vyplýva. Hlavný kontrolór uviedol, ţe zákon hovorí, ţe odpredaj 
sa robí za cenu podľa znaleckého posudku. Spýtal sa, za čo sa ide odpredať?  Citoval aj z 
nových zásad hospodárenia s majetkom obce, ktoré sú však ešte nie schválené. 
P.Timko uviedol, ţe komisia dala ešte podmienku, aby sa odpredaj uskutočnil s písomným 
súhlasom ţijúcich vlastníkov – najmä p. Štrbinovej, aby sme sa nedostali do problémov vo 
vzťahoch. Súhlas je potrebné predloţiť dopredu. 
Diskutoval starosta obce, p. Roštek, p. Šrobár, p. Martonová, p. Lesák, ktorí tieţ súhlasili 
s odpredajom, ak sa splnia všetky podmienky. 
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O odpredaji sa nehlasovalo. 
 
B) P. Roštek navrhol mimoriadnu odmenu pre starostu obce vo výške 1500,- € za dobré 
zvládnutie realizácie  projektov  a tieţ odmeny, ktoré na minulom zasadnutí navrhol p. Timko,  
pre pracovníčky obecného úradu, ktoré pracovali na projekte revitalizácie. 
P. Timko reagoval na slová p. Rošteka, ţe pri zápise z minulého OZ došlo asi 
k nepochopeniu jeho slov, pretoţe on neţiadal, ani nenavrhoval odmeny, ale ţiadal starostu 
o riešenie situácie na nasledujúcom zasadnutí OZ, ktorá vznikla v dôsledku precedensu 
(odsúhlasenie odmeny p. Šrobárovi za jeho iniciatívu pri získaní dotácie na prestavbu školy). 
Problémom totiţ je spravodlivé zhodnotenie, kto a akým podielom sa podieľal na získaní 
aktuálnej dotácie na projekt „Revitalizácia verejných priestorov v obci“. P. Timko ďalej 
potvrdil, ţe poukázal na to, ţe treba vidieť i podiel p. Tomkovej na získaní dotácie, prípadne 
i ďalších osôb. 
P. Timko poţiadal poslancov zastaviť spomínaný precedens tým, ţe by neschvaľovali 
odmeny za takéto aktivity, lebo nie všetky činnosti v prospech obce sa dajú ohodnotiť 
peniazmi, a taktieţ preto, aby sme nepotlačili v ľuďoch nezištnosť.  
P. Timko nesúhlasil s návrhom p. Rošteka , pretoţe p. starosta mal projekt „Revitalizáciu...“ 
ako dôvod odmeny zahrnutý uţ pri minulej odmene. Čo sa týka odmien pracovníčok, p. 
Timko navrhol, aby tieto riešil p. starosta v rámci svojich kompetencií, lebo vie najlepšie 
zhodnotiť, akým podielom sa zúčastnili na projektoch; a je v jeho právomoci zohľadniť to pri 
koncoročných odmenách zamestnancov.  
P. Šrobár uviedol, ţe kaţdý kto dačo urobí, čím obci prinesie veľký prínos, si zaslúţi odmenu 
a treba ho oceniť. 
P. Tomková uviedla, ţe v minulých obdobiach boli veľmi výrazne zníţené mzdové 
prostriedky pre pracovníkov obecného úradu,  takţe  starosta nemá financie na odmeny 
alebo preplácanie prevčasov. Osobne je pracovne veľmi vyťaţená, takţe na projekte, ktorý 
bol veľmi náročný,  odrobila  veľa hodín  po pracovnej dobe, v soboty i v nedele, ktoré 
nemala zaplatené.  
P. Šrobár i p. Timko uviedli, ţe starosta môţe urobiť presuny v rámci rozpočtu a posilniť 
mzdové prostriedky. 
P. Šrobár uviedol, ţe navrhuje starostovi odmenu aj za dobré hospodárenie počas 4-ročného 
obdobia, za to  ţe pri  jeho odchode z funkcie je ekonomika obce v dobrej finančnej kondícii. 
Starosta dal hlasovať o mimoriadnej odmene pre starostu:. 
Hlasovanie:     
Prítomní: všetci  
Za:  Stanislav Demko,  Oľga Lešková,  Vilma Martonová, Jozef   Roštek,  Mojmír Šrobár  
Proti:  - Jaroslav Timko   
Zdrţal sa:  Miloš Lesák, Jozef Murina 
Odmena vo výške 1500,-€  bola schválená. 
 
P. Tomková uviedla, ţe za rok 2010 nebola vyplatená odmena p. Milošovi Lesákovi  za 
administráciu webovej stránky. V roku 2009 to bolo 450,- €. Teraz bolo viac roboty. P. Murina 
navrhol odmenu 550,-€. 
Starosta dal hlasovať o  odmene pre p. Lesáka vo výške 550,-€:. 
Hlasovanie:     
Prítomní: všetci  
Za:  Stanislav Demko,  Oľga Lešková,  Vilma Martonová, Jozef Murina,  
        Jozef   Roštek,  Mojmír Šrobár,  Jaroslav Timko   
Proti:  - 0 
Zdrţal sa:  Miloš Lesák,  
Odmena vo výške 1500,-€  bola schválená. 
 
C) P. Martonová sa spýtala, ako  rozhodnú poslanci o ţiadosti p. Saru, ktorý chce stavať na 
novej ulici Vyšné Záhumnie, ale vlastní len úzky pozemok.  P. Dvorský a p. Benčo nemali 
námietky. Uţ sa o tejto ţiadosti  na zastupiteľstve viackrát rokovalo, zasadala Stavebná 
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komisia, e musia rozhodnúť poslanci. Architekt urobí projekt domu podľa rozhodnutia 
poslancov. 
Diskutoval p. Roštek, p. Lešková, p.Murina. 
P. Roštek navrhol, aby p. Saro predloţil písomný súhlas od p. Dvorského Jozefa, ţe súhlasí, 
aby p. Staro staval dom na svojom úzkom pozemku. 
 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje na ţiadosť p. Petra Saru, bytom Lisková č. 373 
výnimku pre p. Petra Saru  na výstavbu rodinného domu na parcele C-KN  č. 2028 a dáva 
súhlas nerešpektovať v tomto prípade urbanistickú štúdiu  vypracovanú autorizovaným 
architektom Ing. Arch.  Marianom Gočom v r. 2007.  
Táto výnimka bude platná po doručení písomného súhlasu s uvedenou stavbou od  p. Jozefa 
Dvorského, bytom Lisková č. 525. 
Hlasovanie:     
Prítomní: všetci  
Za:  všetci 
Uznesenie  bolo schválené. 
 
D) P. Timko sa spýtal, či je chodník na hornom konci upravený. Starosta odpovedal, ţe na 
druhý deň po zasadnutí OZ, kde sa hovorilo o tom, ţe je chodník poškodený, reklamoval  
chodník u firmy    Riline   a tí chodník okamţite opravili. Pri oprave bol prítomný aj p. Murina. 
 
P. Timko ďalej uviedol, ţe v zápisnici z predchádzajúceho OZ  bolo napísané, ţe spor s p. 
Mrvom nie je ukončený, ţe Stavebný úrad v Likavke sa zatiaľ nevyjadril. Starosta vtedy ďalej 
uviedol, ţe záleţitosť môţe trvať ešte roky a ţe stanovisko z Likavky vyţiada. 
Starosta odpovedal, ţe stanovisko prišlo k 2 veciam : P. Mrvová mala do 2 mesiacov 
predloţiť, ţe dala podanie na súd, toto nepredloţila.  P. Malá mala predloţiť projektovú 
dokumentáciu, táto ju predloţila, ale nebola dobrá, musela ju dať prerobiť, lebo 
nezohľadňovala skutočný stav. Spojila sa s Ing. Lukačom, aby dokumentáciu prerobil. Ale 
dosiaľ novú dokumentáciu nepredloţila. 
P. Timko reagoval na tieto slová p. starostu, ţe p. Mrva ihneď na druhý deň po zverejnení 
zápisnice z OZ na webovej stránke obce ho prišiel informovať, ţe Stavebný úrad v Likavke 
prejednával vec ohľadom oplotenia uţ v máji a s výsledkom informoval písomne 
zúčastnených v júni a určite i Obec Liskovú (doloţil kópiu – Odstúpenie spisu) a podľa neho 
nás (poslancov) p. starosta klame. 
P. Timko sa opýtal p. starostu, kde je pravda? 
Starosta odpovedal, ţe p. Mrva mal prísť za ním, keď s niečím nebol spokojný, ale za ním 
nepríde, len chodí  za poslancami. 
E) P. Lesák sa spýtal, či v projekte viacúčelového ihriska nebolo aj oplotenie ihriska a čo 
bude so starými rúrami, ktoré sa vybrali z potoka. Starosta odpovedal, ţe o rúrach rozhodne 
nový starosta. Hlavný kontrolór zase uviedol, ţe v projekte boli len ochranné siete, ktoré sú 
osadené, oplotenie si musí urobiť obec.  
 
Viac bodov v rôznom nebolo. 
 
 

Bod č. 13 – Ukončenie 
P. Roštek poďakoval  starostovi za prácu, ktorú vykonal počas 15 rokov, kedy bol 
predsedom MNV a 8 rokov, kedy bol starostom obce a odovzdal mu podľa vzoru starých 
Slovanov domáci chlieb a soľ. 
Starosta poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o rozvoj obce. Uviedol, ţe keď bol predseda, 
tak sa v akcii „Z“ postavila škola, teraz, keď bol starosta  tak sa krásne zmodernizovala, pred 
ukončením svojej funkcie chce, aby bola urobená kolaudácie stavby – Revitalizácia obce. 
Ďalej uviedol, ţe máme schválené financie na projekt zakúpenia multifunkčného auta, 
 (s nadstavbou na zametanie, polievanie, vysávač lístia, dá sa dokúpiť odhrňovač a sypač) 
v súčasnosti  prebieha verejné obstarávanie. Poţiadal prítomných, ak im nejakým spôsobom 
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ublíţil, aby mu odpustili. Osobitne poďakoval hlavnému kontrolórovi Ferdinandovi Pirohovi a 
poslancovi Jozefovi Roštekovi, ktorí mu boli na veľkej pomoci, Janke Tomkovej,  Jarke 
Bartekovej aj ostatným pracovníčkam, Ing. Benčovi,  aj všetkým  prítomným, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj obce. S prianím všetkého dobrého   zasadnutie 
ukončil.   
 
V Liskovej,  25. novembra  2010 
 

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

Overovatelia:     Jozef Roštek              ................................ 
 

                          Vilma Martonová         ................................ 
 
 
 

                                                                                                           Ján  L a u k o 
                                                                                                                     starosta obce  
 
 


