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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej, 
ktoré sa uskutočnilo dňa   11.  apríla  2011  o 16.00 hod. 

na Obecnom úrade v Liskovej 

 
Prítomní :  podľa prezenčnej listiny 
Starosta obce  -  Ing. Jozef Murina 

 
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Liskovej 
Prítomní:  Ing. Miloš Lesák – zástupca starostu,  Veronika Daňová, Peter Chovan,  

Ing. Jozef Mrva,  Mgr. Miroslav Ondrejka,  Jozef Roštek,    Mgr. Jaroslav 
Timko, Peter Šrobár, Peter Štrbina  

Hlavný kontrolór -   Ing. Ferdinand Piroh 

 
Zapisovateľka  - Jana Tomková, Katarína Nemčeková  
Hostia: Ing. Štefaničiak – predseda PD, Ing. Milan Filo              
 

Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia 

Starosta privítal prítomných a oboznámil ich o zmene  plánovaného programu a to  
bod. č. 5.:  Informácia o pripravovanom projekte spaľovaní kalov firmou Mondi SCP. 
Ostatné body sa posúvajú .  

 
Program:  
1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa   a overovateľov zápisnice    
 Voľba návrhovej komisie  
3. Kontrola uznesení  

4. Informácia o pripravovanom projekte spaľovaní kalov firmou Mondi SCP –  
 Ing.  Milan Filo                            
5. Druţstevný kultúrny dom – prezentácia predsedu predstavenstva druţstva  

Ing. Štefaničiaka  
6. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva  
7. Zásady hospodárenia s majetkom obce Lisková  

8. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií v obci Lisková  
9. Povodňový plán obce Lisková – dodatok.č.2  
10. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 o určení výšky príspevku na úhradu   

 nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec 
Lisková – dodatok č.1 

11. Programové vyhlásenie na volebné obdobie 2011 – 2014  

12. Rôzne, diskusia, uznesenie 
13. Ukončenie 
 

Starosta dal hlasovať o schválení programu zasadnutia so zapracovanou zmenou.  
Hlasovanie :   
Prítomní: všetci 

Za:  všetci  
 

Bod č. 2 – Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta ako  zapisovateľku určil p. Tomkovú a p. Nemčekovú, za overovateľov 
zápisnice p. Ondrejku a p. Rošteka . 
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Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie 
Starosta navrhol do návrhovej komisie za predsedu  p. Lesáka a za člena p. Daňovú 
a dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie:     
Prítomní: všetci 
Za:  všetci 

 
Bod č. 4 – Kontrola uznesení  
Uznesenia  zo zasadnutia OZ zo dňa  28. 2.2011  skontroloval a ich plnenie 

vyhodnotil  hlavný kontrolór obce Ferdinand Piroh, ktorý  skonštatoval, ţe  boli 
splnené okrem uzn.  č.32., ktoré bude vysvetlené v bode programové vyhlásenie. 
Uzn. č. 31 -  info vyplývajúce s vypracovaním a následným realizovaním komunitného  

plánu sociálnych sluţieb starosta prerokuje v bode č.13 – rôzne 
Uzn. Č.33 – k stavebnému povoleniu na stavbu „Prístrešky v areáli OŠK“ chýbajú 
ešte 2 vyjadrenia. Ostatné vyjadrenia sú vybavené. 

Starosta dal hlasovať o tom, ţe poslanci zobrali kontrolu uznesení na vedomie.  
Hlasovanie :   
Prítomní: všetci 

Za:  všetci 
 

Bod č. 5 - Informácia o pripravovanom spaľovaní kalov            

Ing. Milan Filo v skratke podal informáciu o pripravovanom projekte spaľovania kalov 
firmy Mondi SCP v Ruţomberku. Mesto Ruţomberok a okolie patrí podľa štatistiky 
k mestám na Slovensku najviac znečistených prachom. Plánovaný projekt 

spaľovanie kalov bude mať vplyv na ovzdušie, dôjde k ďalšiemu zvýšeniu prašnosti, 
zníţeniu kvality ovzdušia, aj moţnosti úniku nebezpečných látok a vplyvu na ţivotné 
prostredie občanov dolnoliptovskej kotliny.  

Záporné stanovisko uţ podalo aj „Zdruţenie na ochranu Liptova“. P. Filo odporučil, 
aby Obec Lisková tieţ zaujala svoje stanovisko v pripomienkovom konaní. Projekt je 
zverejnený  na stránke www.sizp.sk od 21.3.2011 a moţnosť vyjadriť sa je v lehote 

do 30 dní. Je potrebné, aby sa Obec Lisková stala   účastníkom konania. Poslanci 
súhlasili s Ing. Filom a informovali sa, ako majú postupovať, dokedy sa má zaslať na 
pripomienkovanie, ako funguje technológia spracovania spaľovania kalov, či je 

efektívne jej energetické vyuţitie. Tieţ nie je záruka, či firma Mondi SCP časom 
nezneuţije projekt spaľovania kalov a nebudú sa dováţať kaly na spaľovanie aj 
z Rakúska. Poslanci navrhli osloviť aj okolité obce. Starosta uviedol, ţe na stretnutí 

Zdruţenia obcí separovaného zberu starostovia o tejto problematike komunikovali. 
Stanovisko niektorých starostov ku projektu sú kladné a niektorí boli proti. Na ďalšom 
stretnutí ZMOS starosta osloví aj jednotlivých starostov obcí, najmä Štiavničku, Lipt. 

Sliače a Martinček. 
Diskutoval p. Lesák, Štrbina, Tomková, Šrobár, Roštek, Timko, Murina, hlavný 
kontrolór.  

Návrh uznesenia:  OZ Lisková nesúhlasí s vydaním povolenia na projekt „Úprava 
a energetické zhodnotenie kalov  z čistenia priemyselných odpadových vôd v MONDI 
SCP a.s. Ruţomberok“  z dôvodu vysokej prašnosti v oblasti Ruţomberka a blízkeho 

okolia a následného zníţenia kvality ovzdušia.                   
Starosta dal hlasovať o uznesení.  
Hlasovanie :   

Prítomní: všetci 
Za:  všetci 
Starosta sa poďakoval p. Filovi, ktorý zo zasadnutia odišiel. 

http://www.sizp.sk/
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Bod č. 6 - Druţstevný kultúrny dom (DKD) – prezentácia predsedu 
predstavenstva Poľnohospodárskeho druţstva Lisková - Sliače Ing. 
Štefaničiaka  

P. Štefaničiak predniesol situáciu ohľadom stavu DKD.  PD ponúklo odpredaj DKD 
Obecnému úradu Lisková z dôvodu, ţe nie sú schopní udrţiavať DKD, nakoľko je 
v dezolátnom stave a ročná strata na prevádzky DKD je 9 000 EUR. Na otázku 

poslanca p. Ondrejku, za akých podmienok bol predaný KD v Liptovských Sliačoch 
odpovedal, ţe v minulosti bola iná situácia ako je dnes. Poslanec p. Roštek reagoval, 
ţe nie je perspektíva, aby bol DKD ziskový, nakoľko je v dezolátnom stave, treba doň 

investovať veľké investície na rekonštrukciu, na ktorú obec nemá financie a preto 
nesúhlasí s kúpou. Starosta uviedol, ţe podrobné náklady na rekonštrukciu DKD 
predloţil na minulom zasadnutí OZ a ich výška je 30 000 000.-Sk ( 1 000 000 EUR). 

Podľa poslanca p. Lesáka, ktorý jednal s p. Štefaničiakom sa dá kúpiť všetko, ale 
treba mať víziu, čo tam treba urobiť. Navrhol, aby všetky komisie predbeţne 
prejednali stav, zistili mienku občanov, starosta oslovil podnikateľov a rokoval s nimi 

o moţnosti vyuţitia DKD do budúcnosti. Na otázku poslanca p. Štrbinu, aká je 
predstava PD o cene p. Štefaničiak odpovedal, ţe v r.2007 bola cena 12 900 000.- 
Sk /podľa znaleckého posudku/, predstavenstvo PD chcelo predať DKD za 

9 000 000.-Sk a OZ Lisková dávalo 7 000 000.-SK, tak sa nedohodli. Dnes by sa 
mohli dohodnúť na sume 6 000 000.-Sk a menej.  
Hlavný kontrolór upozornil na programové vyhlásenie, ktoré treba schváliť a vyčlenil 

na jeho realizáciu financie. Príjmy obce sa kaţdý rok zniţujú. Nebolo by dobré, aby 
sa obec zadĺţila a išla do nútenej správy. 
P. Šrobár reagoval, ţe sa netreba pozerať do minulosti, ale treba výhodne kúpiť, 

zrekonštruovať a urobiť nejaký konsenzus, aby budova DKD „nestrašila“. P. Lesák 
poukázal na okolie okolo DKD, ktoré obec upravila, cena pozemku, ktorý je vo 
vlastníctve obce, stúpla. Obec môţe hýbať s cenou nájmu pozemku. P. Ondrejka sa 

opýtal p. Štefaničiaka, aký má názor na moţnosť odpredaja DKD za 1 EUR, pričom 
druţstvo sa zbaví strát a obec Lisková umoţní vyuţívať PD priestory zdarma. 
P. Štefaničiak rázne túto moţnosť predaja DKD za 1 EUR odmietol, nakoľko ide 

o majetok a financie by im chýbali. Druţstvo zamestnáva 17 občanov Liskovej. 
Poţiadal OZ, aby sa do 1 mesiaca vyjadrila. 
Hlavný kontrolór podotkol,  ţe  financie z predaja DKD by išli na rozvoj v obci Sliače. 
 

P. Štefaničiak  poďakoval za moţnosť prezentácie a zo zasadnutia odišiel. 
 
Bod č. 7 – Rokovací poriadok  Obecného zastupiteľstva v Liskovej 

P. Tomková uviedla, ţe spracovaný návrh zaslala všetkým poslancom i kontrolórovi. 
FLPK ho prejednala na dvoch zasadnutiach. K rokovaciemu poriadku doporučili 
doplniť v 5 časti, §10 bod 4, ktorý by znel: zápisnica sa bude zverejňovať do 5 

pracovných dní od rokovania OZ. Navrhli, aby v tomto zmysle upravil termín 
zverejnenia aj v organizačnom poriadku. Teraz je v organizačnom poriadku uvedené 
zverejnenie do 12 dní.   

P. Tomková uviedla, ţe pokiaľ bude robiť zápisnice sama, nie je schopná to 
v termíne do 5 dní urobiť, pretoţe najskôr musí urobiť úlohy vyplývajúce z uznesenia 
a aj iné, pri ktorých  sú určené  termíny.  Termín zverejnenia zápisnice neurčuje 

ţiadny zákon. Doporučila, aby sa na webovej stránke hneď po zasadnutí zverejnil  
zvukový záznam z celého zasadnutie, čím sa zabezpečí transparentnosť a okamţitá 
informovanosť občanov. Poslanci nesúhlasili s jej návrhom. P. Daňová navrhla, aby 

zapisovateľka zápisnicu písala priamo na zasadnutí do počítača ako napr. na súde.  
P. Tomková uviedla, ţe je to moţné, ale zasadnutia budú potom trvať dlhšie.  
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Starosta navrhol na zverejnenie 7 dní, ani s jeho návrhom nesúhlasili. P. Timko 
ţiadal, aby starosta v organizačnom poriadku zmenil termín z 12 dní na 5 dní 
a personálne zabezpečil, aby bol termín dodrţaný.  

Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    
schvaľuje   Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Liskovej podľa 
predloţeného návrhu finančnej a legislatívno-právnej komisie. 

Hlasovanie:  
Prítomní: všetci 
Za: Chovan, Mrva, Daňová, Lesák, Šrobár, Timko 

Proti:  
Zdrţal sa Roštek, Ondrejka, Štrbina 
Nový rokovací poriadok bol schválený, bude platný od 1. 5. 2011. 

 
Bod č. 8 – Zásady hospodárenia s majetkom obce Lisková  
P. Tomková uviedla, ţe návrh zaslala všetkým poslancom a kontrolórovi.  Zásady 

boli prerokované na dvoch zasadnutie FLPK .  Pripomienky kontrolóra i komisie boli 
zapracované.  Uviedla, ţe s ohľadom na úpravu § 39 sa musí urobiť aj úprava v § 7. 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: 

Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   Zásady hospodárenia s majetkom 
obce Lisková podľa predloţeného návrhu s nasledovnými úpravami v §7: 
- v bode 1 sa vypúšťa posledná veta. 

- v bode 2 posledná veta znie: O neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku rozhoduje na 
návrh vyraďovacej komisie obecné zastupiteľstvo. 
Hlasovanie:  

Prítomní: všetci 
Za: všetci 
Nové zásady hospodárenia boli schválené, budú platné od 1. 5. 2011. 

 
Bod č. 9 -  Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií v Obci Lisková 
P. Tomková informovala, ţe spracované zásady zaslala všetkým poslancom. FLPK 

ich prejednala na svojich zasadnutiach. Nemala ţiadne pripomienky.  
P. Tomková na finančnej komisii vysvetlila, ţe ponechala sumy odmien podľa 
pôvodných zásad odmeňovania, ale v súčasnosti uţ aj z odmien poslancom idú 

odvody do fondov.  Predtým sa z odmien odvádzala len daň. Zisťovali  sme tieţ , aké 
sú v okolitých obciach odmeny v €. 
 

 
P.č. Názov Lipt. Teplá Lipt. Sliače Likavka Lúčky 

1. Poslanec na OZ 41,16 15,00 33,19 20,00 

2. Poslanec  
Iné rokovania  obce  

 
 

  4€ /1 hod. 

3. Predseda komisie 10,00 10,00 50,00 20,00 

4. Člen komisie 6,00 5,00 20,00 10,00 

5. Člen OR  10,00   

6. Poslanec za obrady     

7. Odborník na OZ,OR     

 

Finančná komisia doporučila, aby sa odmeny nezvyšovali. 
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Starosta  uviedol, ţe odmeny sú rovnaké uţ 8 rokov. Prepočítal výsledné sumy 
vzhľadom na nové odvody a oboznámil poslancov, ako by sa zníţili pri jednotlivých 
sumách. Navrhol, aby sa odmeny zvýšili nasledovne: odmena poslanca za účasť na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva a predseda komisie po 20,-€,  ostatní po 15,-€.  
P. Lesák podporil jeho návrh. 
Starosta dal hlasovať o schválení zásad odmeňovania podľa predloţeného návrhu: 

Hlasovanie: 
Prítomní: všetci 
Za: 0 

Proti: 0 
Zdrţali sa: všetci.   Uznesenie nebolo schválené. 
 

Starosta dal hlasovať o druhom návrhu: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií v Obci Lisková podľa predloţeného 
návrhu s upravením Článku 3 bodu A podľa návrhu starostu: 

Odmeny sa poskytujú nasledovne: 
Poslanec za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva                               20,-  € 
Poslanec za kaţdú účasť poslanca na inom pracovnom rokovaní  

poslancov, ktoré je zvolané starostom obce alebo zástupcom starostu,          15,- € 
Predseda komisie za  účasť na  zasadnutí komisie                                          20,- € 
Člen komisie za  účasť na  zasadnutí komisie                                                  15,- € 

Člen obecnej rady za  účasť na  zasadnutí  obecnej rady                                15,- € 
Poslanec vykonávajúci občianske obrady   - za 1 obrad                                   15,- € 
Pozvaný odborník za účasť na zasadnutí OZ, OR a komisie                            15,- € 

Hlasovanie: 
Prítomní: všetci 
Za: Chovan, Mrva, Daňová, Lesák, Šrobár, Timko, Štrbina, Roštek 

Proti: 0 
Zdrţal  sa:  Ondrejka 
Nové zásady odmeňovania boli schválené, budú platné od 1. 5. 2011. 

 
 
Hlavný kontrolór pripomenul, ţe bude treba urobiť prepočet  a zvýšiť rozpočet  v  

podprograme – zasadnutia orgánov obce. 
 
Bod č. 11 -  Povodňový plán obce Lisková – dodatok č. 2 

P. Tomková informovala, ţe spracovaný dodatok zaslala všetkým poslancom.  
Konzultovala ho tieţ s Ing. Handákom, vedúcim odboru Civilnej ochrany obyvateľstva 
na Obvodnom úrade v Ruţomberku, ktorý nemal k nemu ţiadne pripomienky. 

Poslanci  taktieţ nemali ţiadne pripomienky. 
 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    

schvaľuje   Povodňový plán obce Lisková - dodatok č. 2 podľa predloţeného návrhu. 
Hlasovanie: 
Prítomní: všetci 

Za: všetci 
Proti: 0 
Zdrţali sa: 0 
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Bod č. 12 -  Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 o určení výšky príspevku 
na úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom 
je Obec Lisková – Dodatok č 1.  

 
P. Tomková informovala, ţe  Rada školy doporučila zvýšiť príspevok na úhradu 
nákladov za materskú školu a školský klub. Zisťovali sme, akú výšku príspevku majú 

v okolitých obciach – my sme mali najniţší príspevok. Mgr. Brestovská spracovala 
podrobné rozpočty nákladov na materskú školu. Materiály boli prerokované na FLPK, 
ktorá doporučila príspevky zvýšiť. 

 
P. Tomková spracovala Dodatok č. 1, bol zverejnený v zmysle zákona, verejnosť 
nemala ţiadne pripomienky. Pripomienky nemali ani poslanci. 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    
schvaľuje   Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 o určení výšky príspevku na 
úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec 

Lisková – Dodatok č 1. podľa predloţeného návrhu. 
Hlasovanie: 
Prítomní: všetci 

Za: všetci 
Proti: 0 
Zdrţali sa: 0 

Nový dodatok bol schválený a bude zverejnený na 15 dní na úradnej tabuli. Ak 
nebudú pripomienky,   platnosť nadobudne    1. 5. 2011. 
 

 
Vystúpenie p. Lukačovej – predsedníčky Jednoty dôchodcov – MO Lisková 
Starosta privítal zástupkyne Jednoty dôchodcov p. Elenu Lukačovú a p. Annu 

Paţítkovú, ktoré poţiadali o povolenie vystúpiť na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva. 
Starosta navrhol, aby sa povolilo vystúpenie v trvaní 10 minút. Všetci poslanci 

súhlasili. 
P. Lukačová uviedla, ţe 12. marca 2011 na výročnej schôdzi základnej organizácie 
Jednoty dôchodcov dali občania poţiadavky na určité sluţby. Poţadovali  zriadenie 

stacionára, domova dôchodcov, ktorý by zabezpečovať celkovú starostlivosť. 
Zriadenie domova dôchodcov je dlhodobí finančne náročný plán, treba ho však začať 
riešiť, pretoţe problémy sa budú s nárastom dôchodkového veku prehlbovať.  

Taktieţ ţiadajú, aby sa zlepšili zdravotnícke sluţby.  Aby sa zriadila  ambulancia aj  
pre dospelých, zubný lekár, výdajňa liekov.  
Uviedla, ţe v Lipt. Mikuláši majú veľmi dobré skúsenosti s monitorovacím systémom, 

ktorý  monitoruje samostatne bývajúcich starých občanov. Je to nenáročný systém, 
ktorý by sa mohol v Liskovej zriadiť do 1 roka. 
 

Vystúpila aj p. Paţítková, ktorá podporila slová p. Lukačovej. Uviedla tieţ, ţe lekári 
napriek tomu, ţe majú v ordinačných hodinách aj návštevy u nemocných – návštevy 
nerobia. Je potrebné,  aby lekár aspoň raz do mesiaca navštívil leţiaceho pacienta.  

Starosta odpovedal, ţe ak by sme chceli vybudovať domov dôchodcov z európskych 
zdrojov, musíme mať aspoň 6000 obyvateľov. Starostovia z okolitých obci sa týmto 
problémom zaoberali a chcú vybudovanie domova dôchodcov riešiť tak, ţe obce by 

sa zdruţili.  
Starosta poďakoval p. Lukačovej a p. Paţítkovej za vystúpenie a rozlúčil sa s nimi. 
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Bod č. 11 - Programové vyhlásenie na volebné obdobie 2011 – 2014  

Starosta poţiadal p. Lesáka - predsedu FLPK, aby predloţil návrh na úpravu 
programového vyhlásenia podľa uznesenia komisie.  
P. Lesák uviedol, ţe komisia doporučila rozplánovať financie tak, aby sa na volebné 

obdobie 2011-2014 vyčerpalo maximálne 2/3 z rezervného fondu. Komisia navrhla, 
chodník rozdeliť na etapy: 1 etapa Stará pekáreň - parkovisko cintorína, 2 etapa  
parkovisko cintorína – r. dom Vladimíra Pudiša.  

Starosta vysvetlil, ţe pod uvedením chodníkom nie sú vysporiadané všetky 
vlastnícke vzťahy. Pozemky, ktoré vlastníci nebudú chcieť odpredať, budeme musieť 
vyvlastniť. K tomuto kroku je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu. 

Najjednoduchšie a najlacnejšie by sa urobila na chodník v celku. Navrhol poslancom 
ako prioritu dokončiť chodník, čím by sa dotiahol vzhľad obce. Vzhľadom 
k uvedeným skutočnostiam nejednal v zmysle uznesenia č. 32, ale chce počkať na 

rozhodnutie poslancov.  
P.Šrobár navrhol osloviť firmy, aby predloţili cenové ponuky, moţno by plánovaná 
suma bola niţšia a nerobilo by sa to  na etapy. Popri hlavnej ceste by uţ boli všade 

chodníky. Súhlasil aj hlavný kontrolór a vyzval poslancov, aby  nerušili 
predchádzajúce  uznesenia, ale doťahovali uţ naplánované veci. Poslanec Timko 
navrhol vybrať akcie prioritné, aby sa zmestili do plánovaného rozpočtu. Diskutovali 

Lesák, Šrobár, Timko, Murina, hl. kontrolór  a Tomková. 
Starosta informoval poslancov o rokovaní ohľadom kapacity detí  v materskej škole. 
Na rokovaní sa zúčastnili : riaditeľ ZŠ a MŠ Mgr. Kulich, Mgr. Brestovská, p. 

Bakošová, Tomková, starosta a hlavný kontrolór. Prerokovávali sa  3 varianty, 
z ktorých najvýhodnejší bol variant č.1 s kapacitou 72 detí, na základe ktorého je 
potrebné zriadiť ešte 1 triedu, prijať 1 učiteľku. V materskej škole je potrebné 

uskutočniť opravy /elektroinštalácia, miešané teplo, studená voda, oprava strechy, 
vybúrať priečky/, práce by sa urobili  cez letné prázdniny. Komisia v zloţení starosta, 
Lesák, Chovan a riaditeľ školy do budúcej OZ  prešetrí rozsah stavebných prác, 

ktoré je potrebné uskutočniť, aby sa zvýšila kapacita na 72 detí. Rekonštrukciu treba 
riešiť ako havarijný stav z kapitálových financií, nie z beţných peňazí. 
Hlavný kontrolór informoval poslancov o situácii v materskej škole. K 15.9. bolo 

nahlásených 61 detí a na tento počet dostala obec aj financie od štátu, ale chodí uţ  
68 detí, 7 detí dotuje obec.  Tieţ  obec dotuje školský klub, kde sa kaţdý rok  zniţuje 
počet detí, takţe sa zniţuje aj príjem od štátu. Treba urobiť opatrenia, aby sa v klube 

zvýšil počet detí. 
 
Poslanci diskutovali o výstavbe bytovky v areáli ZŠ. Poslanec Timko predstavil 

prezentáciu bytového domu v areáli ZŠ, ktorú dostali poslanci dispozícii e-mailom.  
 
V návrhu sa uvaţuje o výstavbe 10-bytového domu (s vyuţitím uţ existujúcej 

projektovej dokumentácie) spolufinancovaného obcou a záujemcami o byt, pričom 
v prípade 6 bytov je moţné ţiadať o výhodný úver z Štátneho fondu rozvoja bývania 
(ŠFRB). 2 byty na prízemí sú plánované na uţívanie osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu, preto je moţné odkúpenie týchto bytov obcou a pouţitie na 
vyriešenie sociálnej potreby občanov. Konkrétne moţné účely vyuţitia sú najmä:  

- umiestnenie sociálne znevýhodnených alebo zdravotne znevýhodnených 

občanov 
- zabezpečenie dostupnejšieho bývania pre vznikajúce mladé rodiny 
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Náklady na výstavbu sú odhadované na 600 tis. €, pričom celková vstupná investícia 
obce podľa predloţeného odhadu bola vo výške 60-80 tis. € (podľa záujmu obce 
odkúpiť 0-2 byty, pričom sa počíta s vyuţitím úveru z ŠFRB). 

Poslanci Timko, Lesák, Daňová, Mrva ţiadali, aby sa bytovka vybudovala aj v areáli 
ZŠ. Ostatní poslanci  súhlasia s výstavbou bytovky, ale na inom vhodnom pozemku.  
 

Poslanec Timko navrhol zaujať stanovisko ohľadom zdravotného strediska, ktoré je 
veľmi potrebné pre občanov obce Lisková a taktieţ k areálu Športklubu. 
Starosta predloţil ohľadom zdravotného stredisko dva návrhy:  

1. KD – kde je umiestnená ambulancia detskej lekárky. Prostredie je však 
nevyhovujúce, kúri sa tam elektrikou a platí sa  vysoký nájom. Druţstvo chce KD 
uzavrieť. 

2. Katolícka škola – navrhuje prenajať celú školu pre lekárov /detský, spádový, 
zubár/. 
Bol oslovený zubár MUDr. Straka, ktorý má záujem o otvorenie svojej ambulancie, 

ale musí poţiadať VÚC o pridelenie nového obvodu. 
P. Lesák navrhol najskôr poriešiť DKD, podľa toho postupovať a potom sa zaoberať 
katolíckou školou  a riešiť jej dlhodobý prenájom. 

 
Športklub  - Starosta vysvetlil situáciu ohľadom zmluvy OŠK a Obcou, platnou do 
r.2016. Informoval poslancov, ţe firme REHOS, s ktorou má  OŠK nájomnú zmluvu, 

končí nájom 31.5.2011. 
Budova sa prenajíma, ale nájomca neplatí. P. Baďo bol na rade OŠK a má sa  
písomne vyjadriť do 15.4.2011. O prenájom Športklubu majú  záujem 4 podnikatelia. 

Starosta navrhol spracovať podmienky pre nájom  Športklubu a jedna s podmienok 
bude, ţe nový nájomca nesmie mať ţiadnu pozdĺţnosť voči Obci Lisková a OŠK. 
P. Šrobár navrhol, aby boli postúpené právne kroky voči firme REHOS, nakoľko 

dlhuje 18 000 EUR a ťahá sa to uţ viac rokov. Inventár je potrebné zapečatiť.  
Hlavný kontrolór poslancom vysvetlil celú finančnú situáciu okolo zmlúv obce – OŠK 
od roku 1996 a podotkol, ţe keby neboli našetrené peniaze, nehrala by sa v obci 

Lisková uţ ţiadna súťaţ. 
P. Lesák navrhoval uzavrieť prenájom Športklubu s novým nájomcom na 2 roky. 
Starosta vysvetlil, ţe pre nájomcu je to nereálne, a navrhol aspoň 5 rokov. Poslanci 

navrhli zainvestovať do Športklubu a v budúcnosti mať z toho príjem. 
 
Poslanci pripomienkovali programové vyhlásenie na volebné obdobie rokov 2011 – 

2014 a určili priority akcií nasledovne:  
Priorita č.1 - IBV Vyšné záhumnie – dokončenie inžinierskych sietí, plynofikácia 
a cesta z makadamu.  

Priorita č.2 - Chodník od  penziónu Stará pekáreň po rodinný dom p. Vladimíra 
Pudiša. 
Priorita č.3 - Doriešiť  prepojenie chodníka z nižného konca na vyšný koniec  

s vybudovaním prechodu pre chodcov.                 
Priorita č.4 - Dokončenie výmeny okien na materskej škole a odstránenie 
havarijného stavu v MŠ                

Priorita č.5 - V spolupráci s vedením ZŠ a MŠ Lisková dobudovať  oplotenie a areál 
ZŠ vrátane zabezpečenia proti vandalizmu + ochranné siete pre viacúčelové ihrisko 
Priorita č.6 – zakúpiť radlicu a sypač na zimnú údržbu ciest 

 

Poslanci zatiaľ neodporučili z dôvodu nedostatku financií: 
1. Doriešiť výstavbu hasičského domu a garáţe pre čistiarenské auto,  
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2. Územnícky pripraviť podmienky pre ďalšiu IBV a KBV v lokalite vyšné Záhumnie – 
poľná cesta 
3. Prerobiť existujúci provizórny odtokový kanál s navýšenou hrádzou od obce 

v lokalite Kútna 
4. Riešiť zábradlia na chodníkoch pri MŠ a pri potoku obecného úradu 
5. Vybudovať autobusovú zastávku pri p. Alfonzovi Kubalovi na Pribinovej ulici 

6. Na ihrisku vybudovať prístrešok pre drevenom baraku a pri súčasnej garáţi 
 
 

P.Timko sa informoval, či sa do programového vyhlásenie nebude zahŕňať aj 
poţiadavka Klubu dôchodcov, ktorú prezentovala p. Elena Lukáčová – predsedníčka 
Jednoty dôchodcov. Je potrebné ich ţiadosť prerokovať a dať im stanovisko OZ. 

Starosta informoval poslancov, ţe ak obec chce investovať do sociálneho domu, 
musí mať min. 6000 obyvateľov, aby to bolo hradené zo zdrojov EÚ. Obce sa môţu 
spájať a spoločne postaviť DD. Na Lúčkach je vhodný pozemok na postavenie DD. 

P. Lesák podotkol, ţe dôchodcovia chcú ostať doma a je potrebné zistiť, koľko by 
stál monitor. 
 

 Starosta informoval poslancov o sťaţnostiach ohľadom situácie okolo ihrísk v areáli 
ZŠ. Okolité polia sú ušliapané a hráči v zablatených topánkach ničia viacúčelové 
ihrisko. Navrhuje zvýšiť  ochranné siete  na výšku 4 m alebo ihriská zavrieť.  

 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej 
schvaľuje priority investícií podľa nasledovnej tabuľky:  

Akcia:                   Realizácia  Predpokl. 
      v roku: náklady v 
€: 

 
1. IBV Vyšné Záhumnie - dokončenie inţinierskych sietí,   
 plynofikácia a cesta z makadamu. 2011   70 000.- 

(finálna oprava cesty bude hradená z financií, ktoré sme dostali na odstránenie 
následkov z povodní) na cestu z povodní) 

 
2. Chodník od  penziónu Stará pekáreň         

         po rodinný dom p. Vladimíra Pudiša.                  2011            227 718.- 
 
3. Doriešiť  prepojenie chodníka z niţného konca na  

 vyšný koniec  s vybudovaním prechodu pre chodcov.    2011                 12 000.-  
 
4. Dokončenie výmeny okien na materskej škole  

 a odstránenie havarijného stavu v MŠ 2011                13 000.-                                                      
 
5. V spolupráci s vedením ZŠ a MŠ Lisková dobudovať   

 oplotenie a areál základnej školy vrátane zabezpečenia  
 proti vandalizmu + ochranné siete pre viacúčelové  
 ihrisko 2011   3 105.- 

 
6. Radlica, sypač 2011                  9 500.-
   

7. Rekonštrukcia priečelia a oplotenia cintorína   
 od hlavnej cesty 2012 7 000.- 
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8. Likvidácia jamy na odpad  a starej márnice na  
 cintoríne a vybudovanie prístrešku na sedenie,  
 tabule na oznamy a nádob na triedený odpad 2012 15 000.-  

 
9. V spolupráci s kompetentnými orgánmi vypracovať  
 projektovú dokumentáciu na realizáciu  

 protipovodňových opatrení 2011 - 2014       -
  
 

10. Pri Salajovi č. 293 vyriešiť jednotný prietok potoka. 2012-2013 25 000.- 
 
11. Dobudovanie rekonštrukcie potokov v intraviláne obce 

        od obchodného domu Jednota po koniec areálu PD  
        a od OÚ po rodinný dom pána Marcela Lubelca. 2011 - 2014            -
  

  
 
12. Vybudovanie oplotenia detského ihriska pri dome  

 p. Kubalu hlavne zo strany od cestnej komunikácie 2012-2013  2 000.- 
 
13. Bytovka    2011-2013             - 

   
 
14. Zdravotné stredisko 2011-2013             - 

 
Spolu: 384 323 € 
 

Hlasovanie :   
Prítomní: všetci 
Za :  Lesák, Daňová, Mrva, Chovan, Ondrejka,  Šrobár, Štrbina 

Proti : 0 
Zdrţal sa : Roštek, Timko 
 

Následne dal hlasovať o schválení celého Programového vyhlásenia na volebné 
obdobie 2011-2014 (príloha č. 1 zápisnice) s upravenou tabuľkou investícií. 
Hlasovanie :  

Prítomní: všetci 
Za :  Lesák, Daňová, Mrva, Chovan, Ondrejka, Šrobár, Štrbina 
Proti : 0 

Zdrţal sa : Roštek, Timko 
 
Bod č. 14 -  Rôzne 

A)  Starosta informoval, ţe v zmysle uznesenia č. 31 z minulého zasadnutia 
obecného zastupiteľstva zisťovali spolu s p. Roštekom ďalšie informácie ohľadom 
komunitného plánu.   Doporučil, aby sa v našej obci zrealizoval. V komunitnom pláne 

sa posudzujú všetky vrstvy obyvateľstva. Informácie získané z dotazníkov budú 
objektívne a budeme ich môcť kedykoľvek vyuţiť. 
P. Lesák uviedol, ţe  ešte raz preveril prínosy komunitného plánu a aj vzhľadom na 

výhodnú  finančnú ponuku doporučil schváliť  jeho spracovanie.  
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    
schvaľuje   vypracovanie komunitného plánu. 
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Hlasovanie: 
Prítomní: všetci 
Za: všetci 

Proti: 0 
Zdrţali sa: 0 
 

B) P. Tomková informovala, ţe na základe oznámenia štatistického úradu bola za rok 
2010  miera inflácie 1%. Podľa Zásad prenájmu nebytových priestorov a stanovenie 
minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov  v Obci Lisková a zmlúv o 

prenájme sa musia urobiť  dodatky k nájomným zmluvám s firmou CIPI a s firmou 
SLOV. – INT. 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    

berie na vedomie úpravu výšky nájomných zmlúv budov vo vlastníctve obce o 1% 
podľa miery inflácie za rok 2010. 
Hlasovanie: 

Prítomní: všetci 
Za: všetci 
Proti: 0 

Zdrţali sa: 0 
 
C) Ţiadosti o odpredaj pozemkov 

 Starosta uviedol, ţe prišli dve ţiadosti. Jednu ţiadosť dal p. Fogaš, druhú p. Mišata.  
Ţiadosť p. Fogaša uţ prerokovala FLPK, druhú zatiaľ nie. Poţiadal p. Lesáka, aby 
zreferoval, aké doporučenie dala komisia.  

P. Lesák uviedol, ţe p. Fogaš poţiadal o kúpu obecných pozemkov pri letisku, ale 
cenu neuviedol. Ţiadosť prerokovali na FLPK. Takáto ţiadosť bola podaná 
obecnému zastupiteľstvu aj v minulosti. Vtedy ju  obecné zastupiteľstvo neschválilo. 

Pozemky majú výmeru viac ako 7 000 m². Komisia doporučila, aby sa pozemok 
neodpredal -  obec nie je v situácii, aby bola nútená odpredávať nehnuteľnosti 
a môţe ešte v budúcnosti vyuţiť takýto veľký pozemok pre svoje potreby. 

P. Šrobár uviedol, ţe p. Fogaš je seriózny, šikovný človek, ktorý chce rozvíjať 
letectvo na Liptove. 
P. Ondrejka doporučil, zobrať ţiadosť  na vedomie a vyzvať p. Fogaša, aby predloţil 

cenovú ponuku. 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    
neschvaľuje   odpredaj obecných pozemkov  podľa ţiadosti Ing. Cyrila Fogaša č. 

30/2011. 
Hlasovanie: 
Prítomní: všetci 

Za: Chovan, Mrva, Daňová, Lesák, Timko, Štrbina 
Proti: 0 
Zdrţal  sa:  Ondrejka,  Šrobár, Roštek 

 
Starosta uviedol, ţe p. Mišata ţiada o odpredaj 100 m² pozemku z parcely, ktorá je 
vo vlastníctve obce, pod chatu. 

Starosta ďalej vysvetlil, ţe od 1.1.2011 vstúpil do platnosti dodatok č. 1 k Územnému 
plánu Obce Lisková, v ktorom bola schválená aj rekreačná oblasť, takţe si vlastníci 
chát môţu chaty zlegalizovať. 

Ing. Benčo, starosta a kontrolór chodia s vlastníkmi ku ich chatám, kde spíšu, čo 
všetko je potrebné urobiť pre legalizáciu chát. Musia mať vlastnícky list alebo 
dlhodobú nájomnú zmluvu nad 20 rokov. Pokiaľ nemajú tieto základné podklady, 
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chatu musia odstrániť a dostanú aj pokutu. Ak ich majú, prebieha ďalšie konanie na 
vybavenie stavebného povolenia. Zatiaľ je začaté konanie v prípade 9 chát. Tento 
rok sme nie schopní vybaviť za súčasných personálnych podmienok legalizáciu 

všetkých chát. Starosta preto inicioval na Stavebnom úrade v Lúčkach, aby sa do 
decembra zamestnal na 0,5 úväzku ďalší pracovník. Náklady  by sa rozpočítali  na 
obce podľa skutočne vyriešených prípadov. Pokuty, ktoré budú uloţené za nelegálne 

stavby,  ostatnú v obci. Pripravuje sa dodatok k zmluve o Stavebnom úrade, ktorý 
budú schvaľovať všetky obce. O konečnom  znení dodatku bude poslancov 
informovať. 

Hlavný kontrolór informoval, ţe v liskovskom chotári je 41 chát, z ktorých 8 je na 
poliach. Zvyšné sú postavené na pozemkoch obecného urbariátu. 
 

Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    
ukladá  Finančnej a legislatívno-právnej komisii prerokovať ţiadosť p. Mišatu 
č. 35/2011. 

Hlasovanie: 
Prítomní: všetci 
Za: Chovan, Mrva, Daňová, Lesák, , Šrobár, Roštek, Štrbina 

Proti: 0 
Zdrţal  sa:  Ondrejka, Timko 
 

 
D) Prevádzkové poriadky ihrísk v areáli ZŠ 
P.Ondrejka uviedol, ţe pripravené prevádzkové poriadky zaslal všetkým poslancom. 

Pripomienky dal len p. Timko. Pripomienky prejednali na zasadnutí školskej komisie, 
ktorá ich zapracovala. Uţ upravené prevádzkové poriadky boli zaslané poslancom, 
ďalšie pripomienky neboli. 

Starosta doporučil, aby sa poriadky prerokovali na FLPK vzhľadom k tomu, ţe sú tam 
uvedené sumy za nájom. 
P. Lesák nesúhlasil, aby sa vyberali poplatky za športoviská, ktoré vybudovala obec 

– navrhol, aby sa všetky športoviská vyuţívali zadarmo. Na pripomienku p. 
Tomkovej, ţe ihriská vyuţívajú aj cudzí občania, doporučil, aby cudzí občania nájom 
platili. 

 
P. Timko mal výhrady k sumám uvedeným uţ v prvom návrhu, ale všetky 
pripomienky neboli zapracované. 

Starosta dal hlasovať o uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje   
prevádzkové poriadky ihrísk v areáli ZŠ podľa návrhu predloţeného školskou 
komisiou. . 

 
Hlasovanie 
Prítomní: všetci 

Za: Ondrejka  
Proti: 0 
Zdrţal  sa: Chovan, Mrva, Daňová, Lesák, Štrbina, Šrobár, Roštek,  Timko 

 
Poslanci uloţili prerokovať prevádzkové poriadky FLPK. 
 

 
E) P. Lesák uviedol, ţe FLP komisia pripravila Všeobecne záväzné nariadenie 
o verejných kultúrnych podujatiach. Je potrebné spracovať ešte komentár, ktorý by 
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bol pre občanov zrozumiteľnejší. Obec  nemá v kompetencii verejné podujatie 
zakázať, môţe však akciu zrušiť, pokiaľ by boli porušené predpisy a môţe tieţ dať 
pokutu. VZN bude zverejnené v zmysle zákona. Hlasovať sa o ňom bude na 

budúcom zasadnutí. 
Ţiadne pripomienky neboli. 
 

F) P. Roštek uviedol, ţe na rade školy chceli, aby obec spracovala víziu zamerania 
školy. Zo zákona sa vízia  predkladá zo strany obce ministerstvu školstva len 
v prípade, ţe by mala byť zriadená nová škola. Riaditeľ dáva víziu školy pri voľbe 

riaditeľa a v zmysle zákona vypracováva školský vzdelávací program. P. Roštek 
predloţil  prierez dejín školy v Liskovej a doporučenia, akým spôsobom postupovať, 
aby sa nám nezniţoval počet detí v škole. Uviedol: “Obec zabezpečila rekonštrukciou 

školy dobré moţnosti na odborné vyučovanie,  vybudovala ihriská na športovanie.  
Napriek všeobecnému úsiliu, je neustály pokles detí, ktoré navštevujú základnú 
školu. V školskom roku 2011/2012 je to 160 ţiakov. Čiastočne je to spôsobené 

i demografickou situáciou, ale i umiestnením obce v blízkosti mesta Ruţomberok, 
pretoţe veľa rodičov posiela svoje deti do škôl v Ruţomberku.   Školský zákon 
stanovuje, ţe plnoorganizovaná škola môţe byť v obci len vtedy, ak je viac ako 150 

ţiakov. Takţe situácia je alarmujúca. 
Treba urobiť kroky, aby naša škola bola pre ţiakov i rodičov ešte zaujímavejšia, 
dosahovala dobrú úroveň vzdelania, kvalifikovanú výučbu cudzích jazykov od prvého 

ročníka,  úspešné umiestnenie na stredné školy a následné dobré študijné výsledky 
našich ţiakov na stredných školách. Dôleţité je podporovať aj aktivity mimo 
vyučovania,  špeciálny prístup k deťom s vývinovými poruchami učenia. Nízky počet 

ţiakov v jednotlivých triedach umoţňuje, aby sa pedagóg venoval aj talentovaným 
deťom, pripravoval ich na súťaţe, olympiády a pod.    Tak dosiahneme, ţe rodičia 
prestanú posielať deti do škôl  do Ruţomberka, ale naopak z Ruţomberka 

a okolitých dedín budú posielať deti k nám – aţ potom môţeme byť spokojní.  
Obec môţe vytvoriť dobré materiálne podmienky, ale výchovno-vzdelávací proces   
závisí najmä od riaditeľa a učiteľov. Veľmi dôleţitá je aj spolupráca s rodičmi, 

informovanosť  verejnosti o úspechoch školy. 
Je potrebné podporovať spoločné akcie s rodičmi detí z MŠ a ZŠ, aby všetky deti , 
ktoré navštevujú  MŠ prešli do 1. triedy ZŠ Lisková.“ 

Diskutoval p. Ondrejka, p. Lesák  a p. Tomková. 
Poslanci doporučili, aby školská komisia pripravila dokument, kde bude zapracovaná 
vízia riaditeľa, ktorú predloţil pri voľbách na riaditeľa a zmeny vyplývajúce zo 

školského vzdelávacieho programu. 
 
G) P. Roštek uviedol, ţe na obecnom úrade boli zníţené  pracovné úväzky, ale prijali 

sa 2 nové pracovníčky, pritom pracovníčkam zo zníţenými úväzkami nebolo 
ponúknuté zvýšenie úväzkov. 
Starosta vysvetlil, ţe pred štyrmi rokmi  personálny audit reálne zhodnotil kaţdé 

pracovné miesto. Cez úrad práce prijal 2 pracovníčky na obecný úrad na 9 mesiacov 
za veľmi východných finančných podmienok. Úrad práce bude preplácať 3 mesiace 
90 % mzdy, ďalšie 3 mesiace 80% a 3 mesiace 70%. Tieţ z úradu práce bolo 

prijatých 5 pracovníkov na odstraňovanie následkov povodní. Administratívne práce, 
fotenie priebehu prác a pod.  bude  robiť jedna s horeuvedených pracovníčok. 
Bude sa robiť komunitný plán – podklady budú spracovávať obe pracovníčky. Len 

finálne ho zosumarizuje organizácia. Ak to urobíme týmto spôsobom ušetríme, 
nebude nás to stáť dvetisíc, ale len dvesto €.  
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Taktieţ zamestnanci, ktorí sú v dôchodkovom veku môţu odísť a treba pripraviť 
náhradu. Ak je potrebný stavbár, je  dôleţité, aby nastupujúci pracovník mal  
vzdelanie z oblasti stavebníctva.  

Hlavný kontrolór uviedol, ţe audit  bol upravovaný poslancami, rozsah pracovných 
činností bol zníţený atď. 
P. Lesák uviedol, ţe u zamestnancov úradu nie sú  vyčerpané dovolenky za dva 

roky. 
P. Šrobár skonštatoval, ţe sa musí robiť plán dovoleniek, na základe ktorého treba 
dovolenky čerpať.  

Starosta vysvetlil, ţe nakoľko pribudli na obec ďalšie kompetencie, pracovníci na 
obecnom úrade  nemohli z pracovných dôvodov čerpať dovolenky.  Jedným 
z dôvodov prečo prijal pracovníčky z úradu práce je, aby sa vyčerpali dovolenky.  

H) P. Lesák navrhol, aby sa schválilo nasledovné uznesenie ohľadom kultúrneho 
domu: 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej ukladá predsedom komisií prerokovať problematiku 

Druţstevného kultúrneho domu a jeho následného vyuţitia v termíne do 30. 4. 2011 
Starosta dal o navrhnutom uznesení hlasovať. 
Hlasovanie: 

Prítomní: všetci 
Za: Chovan, Mrva, Daňová, Lesák, Šrobár, Timko,  
Proti:  Roštek 

Zdrţal  sa:  Ondrejka,  Štrbina  
 
Ďalej p. Lesák navrhol, aby starosta zorganizoval stretnutie na obecnom úrade 

s podnikateľmi a predsedami komisií ohľadom vyuţitia kultúrneho domu v termíne do 
10. mája 2011.  
Starosta dal o návrhu hlasovať. 

 
Hlasovanie: 
Prítomní: všetci 

Za: Chovan, Mrva, Daňová, Lesák, Šrobár, Timko,  
Proti:  Roštek 
Zdrţal  sa:  Ondrejka,  Štrbina  

 
Ch) P. Timko pripomenul, ţe p. Lukačová – predsedníčka Jednoty dôchodcov 
ţiadala, aby sa v našej obci vybudoval monitorovací systém pre starých osamelých 

občanov. Doporučil, aby o ňom  sociálna komisia zistila podrobnosti a finančné 
náleţitosti . 
 Starosta dal o návrhu hlasovať. 

Hlasovanie: 
Prítomní: všetci 
Za: Chovan, Mrva, Daňová, Lesák, Šrobár, Timko Ondrejka,  Štrbina   

Proti:  0 
Zdrţal  sa:  Roštek 
Viac bodov v rôznom nebolo. 
 

Bod č. 13 – Ukončenie 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
V Liskovej,  11. apríla  2011 

 
Zapisovateľka :  Jana Tomková                    ............................... 
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                          Katarína Nemčeková           ............................... 
 

Overovatelia:     Mgr. Miroslav Ondrejka      ................................ 
 
                          Jozef Roštek                       ................................ 

 
 
 

 
                                                                                                      Ing. Jozef Murina 

                                                                                                            starosta obce  

 
 


