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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej, 
ktoré sa uskutočnilo dňa   6. februára  2012  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, Elena Lukačová,  Peter Štrbina,  
Ospravedlnení: Mgr. Jaroslav Timko, Peter Šrobár 
Hlavný kontrolór -   Ing. Ferdinand Piroh 
Zapisovateľka  - Jana Tomková 
 
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia 
Starosta privítal prítomných a oboznámil ich o plánovanom programe . 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Sľub poslankyne p. Eleny Lukačovej 
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
4. Voľba návrhovej komisie 
5. Kontrola uznesení 
6. Odvolanie a voľba  nového predsedu Komisie pre kultúru a šport a zástupcu obce  do 

rady školy 
7. Investičná činnosť  v obci 
8. Správa o činnosti a výsledkoch kontrol za rok 2011 prevedených hlavným kontrolórom 

obce  Lisková    
9. Plán podujatí na rok 2012 
10. Prerozdelenie dotácií na činnosť organizácií v roku 2012 
11. Schválenie projektov podaných v rámci Podpory a ochrany detí a mládeţe Obce Lisková 

na rok 2012 
12.  Rôzne, diskusia 
13.  Ukončenie 

Starosta dal hlasovať o programe zasadnutia:  

Hlasovanie: 
Prítomní : . Miloš Lesák,  Veronika Daňová, Peter Chovan,  Jozef Mrva,   Peter Štrbina 
Za: všetci 

 
Bod č. 2 - Sľub poslankyne p. Eleny Lukačovej 
Starosta uviedol, ţe poslanec p. Roštek sa vzdal poslaneckého mandátu. Náhradníčkou na 
uprázdnený mandát s najvyšším počtom hlasov je p. Elena Lukačová.  
Starosta prečítal sľub poslanca, ktorý p. Lukačová podpísala. 
 
Bod č. 3 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Starosta za zapisovateľku určil p. Tomkovú za overovateľov zápisnice p. Mrvu a p. Daňovú. 

Bod č. 4 - Voľba návrhovej komisie 
Starosta navrhol za členov návrhovej komisie p.Lesáka a p. Lukačovú a dal o návrhu 
hlasovať. 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   návrhovú komisiu v zloţení :  
                                                     predseda: Miloš Lesák 
                                                     člen :  Elena Lukačová 
Hlasovanie: 
Prítomní : Miloš Lesák,  Veronika Daňová, Peter Chovan, Jozef Mrva, Elena Lukačová,  

Peter Štrbina 
Za: všetci 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: 
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Obecné zastupiteľstvo v Liskovej berie na vedomie, ţe na uprázdnený mandát  v obecnom 
zastupiteľstve nastupuje náhradníčka p. Elena Lukačová, ktorá zloţila zákonom predpísaný 
sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 
Hlasovanie: 
Prítomní : Miloš Lesák,  Veronika Daňová, Peter Chovan, Jozef Mrva,  Elena Lukačová,  
Peter Štrbina  
Za: všetci 
 
Bod č. 5 - Kontrola uznesení 

Kontrolu uznesenia  zo dňa 12.12.2011 previedol hlavný kontrolór Piroh, ktorý skonštatoval, 
ţe uznesenia boli splnené. Podrobnejšie hovoril o plnení jednotlivých uznesení. 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie  kontrolu  uznesení zo dňa 12.12. 2011, 
ktorú uskutočnil hlavný kontrolór p. Piroh. 
Hlasovanie: 
Prítomní : Miloš Lesák,  Veronika Daňová, Peter Chovan, Jozef Mrva,  Elena Lukačová,  
Peter Štrbina 
Za: všetci 
 
Bod č. 6 - Odvolanie a voľba  nového predsedu Komisie pre kultúru a šport a zástupcu 

obce  do rady školy 
 
Starosta uviedol, ţe p. Roštek, ktorý sa vzdal poslaneckého mandátu,  bol aj predsedom 
Komisie pre kultúru a šport  a členom rady školy a vzdal sa  aj  členstva v týchto funkciách, 
preto je potrebné zvoliť nových členov na tieto funkcie. 
 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej odvoláva p. Jozefa Rošteka z postu: 
 1) predsedu  Komisie pre kultúru a šport  
 2) člena  rady školy 
Hlasovanie: 
Prítomní : Miloš Lesák,  Veronika Daňová, Peter Chovan, Jozef Mrva,  Elena Lukačová,  
Peter Štrbina 
Za: všetci 
 
Starosta navrhol za predsedu Komisie pre kultúru a šport p. Lukačovú. P. Lukačová 
súhlasila. Starosta zároveň uviedol, ţe členka komisie Mgr. Ivana Barteková je dlhodobo 
vzdialená z Liskovej, tak je potrebné zvoliť ďalšieho člena komisie. 
Starosta dal hlasovať o uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej volí p. Lukačovú za 
predsedu Komisie pre kultúru a šport.  
Hlasovanie: 
Prítomní : Miloš Lesák,  Veronika Daňová, Peter Chovan, Jozef Mrva, Elena Lukačová,  
Peter Štrbina 
Za: všetci 
Starosta uviedol, ţe podľa novely zákona č. 596/2003 v znení neskorších predpisov  je 
moţné delegovať do rady školy aj iných občanov, nemusí to byť poslanec a poţiadal 
poslancov, aby dali návrhy na doplnenie člena rady školy. 
P. Lesák dal návrh, aby členom rady za obec Liskovú bol Ing. Radoslav Kuriš, ktorý je 
členom Finančnej a legislatívnoprávnej komisie a aj má deti v našej škole. Starosta jeho 
návrh podporil. 
Starosta dal o jeho návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 
Prítomní : Miloš Lesák,  Veronika Daňová, Peter Chovan, Jozef Mrva, Elena Lukačová,  
Peter Štrbina 
Za: všetci 
Starosta odporučil p. Lukačovej, aby navrhla na ďalšom zasadnutí OZ člena do svojej 
komisie. 
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Bod č. 7 -  Investičná činnosť 
A) Chodník 
Starosta uviedol, ţe  na chodník na niţnom konci bol spracovaný geometrický plán. Občania 
museli dať súhlasné stanoviská, robí sa výkup na základe zmlúv. Pozemky, ktoré vlastníci 
nechceli  predať alebo nevysporiadané pozemky sa budú  vyvlastňovať cez Krajský stavebný  
úrad v Ţiline.  Ak nebudú nejaké problémy, toto by malo byť ukončené v priebehu leta. Keď 
budú vysporiadané vlastnícke vzťahy, môţe sa vybavovať stavebné povolenie. Po vybavení  
potrebných písomností a povolení,  začneme so stavbou chodníka, čo je uţ tá rýchlejšia 
časť. 
Diskutovala p. Lukačová, p. Štrbina, hlavný kontrolór. 
B) Cintorín 
Starosta uviedol, ţe na tento rok je naplánovaná oprava plota a prístrešku. Odporučil, aby   
Stavebná komisia riešila, akým spôsobom sa tieto opravy urobia.. 
P. Štrbina poţiadal, aby sa vyriešil príjazd autom ku domu smútku, keď sa odváţa zosnulý 
na spopolnenie. Starosta odpovedal, ţe sa uţ týmto problémom zaoberal. Vysvetlil, ţe na 
jednej strane by sa ponechali schody a na druhej by sa urobil vjazd. Taktieţ tam chce osadiť 
zábradlie.  
C) Kultúrny dom 
Starosta uviedol, ţe bola vytvorená pracovná skupina, ktorá rokovala a  snaţila sa nájsť 
riešenie. Okrem neho je v pracovnej skupine p. Peter Chovan, Peter Šrobár, Miroslav 
Ondrejka, Vladimír Jurgoš, Róbert Kollár, Pavol Karník. Boli na podrobnej obhliadke uţ 
vyčistených priestorov kultúrneho domu, kde im dal potrebné informácie aj p. Milan Eliáš. 
Dohodli sa na nasledovnom postupe prác, ktoré treba najprv vykonať: 

1) Prepracovanie projektovej dokumentácie do digitálnej formy s dopracovaním JV 
prístavby(zameranie skutkového stavu-architektúra) 

2) Rekonštrukcia strechy na celom objekte so zateplením + vypracovanie projektu 
a výkazu výmer. 

3) Výmena okien východného traktu a hlavnej sály (podľa cenovej ponuky sa rozhodne 
o konkrétnych stavebných otvoroch) 

4) Rekonštrukcia sociálnych zariadení, kuchyne a priestorov kaviarne (malej sály)  
5) Prehodnotenie premiestnenia priestorov detskej lekárky do prístavby východného 

traktu s vlastným vchodom z juţnej strany od parkoviska. 
 
Starosta uviedol, ţe pracovníci na verejnoprospešných sluţbách urobili veľký kus práce pri 
upratovaní kultúrneho domu. Ďalej povedal, ţe práce, ktoré dokáţeme urobiť samy sa môţu 
urobiť vo vlastnej réţii, na niektoré musíme objednať firmy. Teraz sú veľmi veľké náklady na 
plyn. Zadný trakt je vykurovaný z prednej časti, WC sú na opačných koncoch, takţe sa musí 
temperovať celé poschodie. Ambulancia sa vykuruje elektrickými ohrievačmi, boli na nej 
utesnené okná. 
Preto pri obhliadke priestorov navrhli, aby sa ambulancia detskej lekárky premiestnila do 
prednej časti kultúrneho domu.  
Treba urobiť nové rozvody kanalizácie, vody a elektriny, na čo bude treba urobiť projekt 
a výberové konanie na dodávateľa. Je nutné urobiť aj nové okná v reštaurácii, lebo cez 
súčasné okná je veľký únik tepla. Sú vykrivené, rozbité, je potrebné rozhodnúť, či sa budú 
okná meniť vo väčšom rozsahu ako 20 cm. Ak sa budú zamurovávať väčšie časti, bude 
potrebné stavebné povolenie. Pozval aj pracovníčku z hygieny, ktorá uviedla, ţe v kuchyni 
sa bude musieť urobiť jedna priečka, ktorá môţe byť so sadrokartónu a kuchyňa sa môţe 
vyuţívať.  
 
Starosta dal slovo predsedovi Stavebnej komisie p. Chovana, aby oboznámil prítomných 
s plánmi na opravu kultúrneho domu. 
P. Chovan uviedol, ţe komisia urobila obhliadku kultúrneho domu, strecha zateká, ale teraz 
je na nej sneh a nevieme v akom stave strecha je, treba ju urobiť kompletne. Dolná a horná 
sála a záchody  sa nebudú meniť, takţe niektoré svojpomocné opravy sa môţu uskutočniť. 
Vyzdvihol prácu, ktorú pri upratovaní vykonali nezamestnaní spoluobčania. Odporučili 
starostovi, aby nové priestory ukázal detskej lekárke a po jej vyjadrení  sa začali stavebné 
práce čo najskôr. 
Starosta jednal i s detskou lekárkou, ktorá mu predloţila návrh, ako by mala ambulancia byť 
zariadená, kde zaviesť vodu atď.  
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P. Lesák uviedol, ţe na finančnej komisii rozoberali, čo a ako by sa mal robiť kultúrny dom. 
Navrhli, aby sa vypísala súťaţ  na vizualizáciu. Ak bude viac návrhov, môţeme si vybrať 
z viacerých  to najlepšie. Uviedol, aby kaţdá komisia navrhla, čo by si predstavovala, aká 
činnosť by sa mala vykonávať v kultúrnom dome. Potom všetky návrhy zosúladiť a  obecné 
zastupiteľstvo môţe  rozhodnúť o ďalšom postupe. Zatiaľ riešiť len doktorku a s ostatnými 
úpravami počkať. 
P. Lukačová poţiadala p. Lesáka, aby  na webovú stránku dal dotazník, čo by ľudia chceli 
v kultúre mať. Treba sa oprieť o komunitný plán, z ktorého vyplýva,  čo občanom chýba. 
A potom aj s návrhov občanov môţe komisia posúdiť, čo v nej bude. 
Hlavný kontrolór uviedol, ţe od začiatku sa hovorilo, ţe zatiaľ treba zadnú časť odstaviť 
a v tomto volebnom období urobiť prednú časť.  Finančná situácia v štáte je zloţitá, preto aj 
obec musí hospodáriť veľmi opatrne. 
P. Štrbina uviedol, ţe ľudia navrhujú, aby sa obecný úrad preniesol do zadnej časti 
kultúrneho domu, kde je dostatok priestorov.  
Starosta  oboznámil poslancov, ţe sme poţiadali o dotáciu z Úradu vlády na výmenu okien 
na malej sále a rekonštrukciu hygienických zariadení. Zatiaľ nemáme odpoveď, či nám ju 
schválili. 
 
D) Materská škola 
Starosta oboznámil  prítomných, ţe  v r. 2008 bol spracovaný projekt na ZŠ i MŠ, na základe 
ktorého sme ţiadali financie na rekonštrukciu budov z Európskych fondov. Dostali sme 
grand, ale s ohľadom na počet ţiakov nám dali len financie na rekonštrukciu ZŠ, na 
zateplenie  materskej školy uţ nevyšlo. Ekofond vyhlásil výzvu na zateplenie budov, striech 
a výmenu okien. Poţiadal p. Tomkovú, aby bliţšie vysvetlila podmienky fondu. 
P. Tomková vysvetlila, ţe z Ekofondu je moţné získať podporu aţ do výšky 100 000€ na 
program : 02/C - Verejné budovy a podprogram 02/D - Školy a školské zariadenia 
energetické opatrenia:C1 resp. D1 - zatepľovanie obvodového plášťa budov, zatepľovanie 
strechy/stropu nad posledným vykurovaným podlaţím (sedlové strechy bez vyuţitia povaly), 
stropu nad nevykurovaným priestorom a ostatných deliacich konštrukcií medzi vykurovanými 
a nevykurovanými priestormi. V roku 2008 bol spracovaný stavebný projekt na zateplenie 
obvodových múrov a výmenu okien v materskej škole. Rokovali sme s projektantom Ing. 
Mrvečkom , ktorý je ako autor projektu ochotný potrebné zmeny v projekte urobiť tak, aby sa 
projekt mohol vyuţiť na získanie podpory z Ekofondu. Súčasťou nového projektu bude aj 
spracovanie Tepelnotechnického posudku budovy a taktieţ Vyregulovanie vykurovacej 
sústavy a regulácia v zásobovaní teplom.  Vyregulovanie vo verejných budovách bude treba 
urobiť v kaţdom prípade do konca roku 2013. P. Mrvečka po oboznámení sa s rozsahom 
prác na projekte skonštatoval, ţe prerobenie projektu by stálo od 1500 - 1800,-€ podľa toho, 
koľko bude stáť Tepelnotechnický posudok budovy a taktieţ materiál - Vyregulovanie 
vykurovacej sústavy a regulácia v zásobovaní teplom, ktorý bude robiť iný projektant. 
S týmito skutočnosťami boli e-mailom i telefonicky poslanci oboznámení  a súhlasili, aby sa 
projekt dopracoval. Konečná suma, za ktorú je to p. Mrvečka ochotný urobiť, je  1450,-€. 
Starosta uviedol, ţe únik tepla v materskej škole je veľmi veľký a náklady na vykurovanie sú 
vysoké. Za rok 2011 to bolo skoro 12 tis. €.  Ak by sme zateplili, úspory by mohli byť  značné.  
V škole sú teraz náklady na kúrenie také isté, ako boli pred vybudovaním prístavby a 
nadstavby ďalšieho poschodia vďaka zatepleniu a výmene všetkých okien.  Dňa 1. 2. 2012 
sme sa spolu s projektantom p. Mrvečkom  i p. Tomkovou zúčastnili v Liptovskom Mikuláši 
na  rokovaní so zástupcami  Ekofondu, kde nám vysvetlili čo všetko má projekt obsahovať, 
aké je financovanie - 70% po realizácii projektu, 30% po roku  a vydokladovaní úspory, ktorú 
sme deklarovali v projekte. Na náklady obce bude potrebné realizovať  vyregulovanie 
vykurovacej sústavy.   
P.  Lesák uviedol, ţe je potrebné spracovať vizualizáciu, aby fasáda škôlky bola vhodne 
spracovaná, keďţe stojí v strede obce. 
Starosta poţiada projektanta o spracovanie vizualizácie, ktorá sa prepošle poslancom. 
 
E) IBV          
P. Chovan – predseda stavebnej komisie prečítal ţiadosť p. Tomáša Mrvu s manţelkou. 
Stavebná komisia sa zhodla, aby sa výnimka udelila. Vysvetlil podrobne situáciu. Komisia 
navrhla, aby sa aj v budúcnosti výnimky dali. Urbanistická štúdia bola spracovaná tak, ţe 
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hranice stavebných pozemkov v urbanistickej štúdie boli iné ako vlastníctvo pozemkov. 
Vlastníci svoj pozemok nechcú predať, preto ak sa nedá výnimka, stavať sa nebude. 
Starosta vysvetlil proces schvaľovania. Hranice vlastníkov pozemkov a hranice urbanistickej 
štúdie neboli identické. Medzi domami musí byť vzdialenosť 7 m – 2 m z jednej strany a 5m 
z druhej strany. Keď sa dá výnimka, musí sa uskutočniť územné konanie. Je potrebné, aby 
sa zachovala stavebná čiara – vzdialenosť 5 m od komunikácie, aby boli domy postavené 
zarovno.  
Diskutoval i p. Mrva, opakovane p. Chovan. 
Starosta dal hlasovať o nasledovných  uzneseniach: 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie  správu o investičnej činnosti v obci. 
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za: všetci 

 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  výnimku pre p. Tomáša Mrvu, Lisková 658 
z Urbanistickej  štúdie pre Vyšné Záhumnie Lisková vypracovanú autorizovaným architektom 
Ing. Mariánom Gočom, ktorá bola schválená obecným zastupiteľstvom z dôvodu, aby sa 
umoţnila výstavba rodinného domu na pozemku KN C č. 2054/153, ktorého sú p. Tomáš 
Mrva s manţelkou Miroslavou 100% vlastníkmi.  Vzdialenosti od susedných pozemkov 
zachovať podľa platného stavebného zákona a dodrţať stavebnú čiaru podľa hore uvedenej 
Urbanistickej štúdie. 
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za: všetci 
 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje dopracovanie projektovej dokumentácie pre 
realizáciu stavby „Zateplenie materskej školy v Liskovej“ projektantom Ing. Petrom 
Mrvečkom  za celkovú sumu  1 450,-€ . 
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za: všetci 

 
Bod č. 8  - Správa o činnosti a výsledkoch kontrol za rok 2011 prevedených hlavným  

kontrolórom obce  Lisková    
 
Správa bola doručená kaţdému poslancovi spolu s pozvánkou. 
Hlavný kontrolór Piroh presne vysvetlil,  ako kontroluje pokladničné operácie a úhradu faktúr. 
V spolupráci s právnikom začalo exekučné konanie s dvoma neplatičmi – firmy  Lega Inox 
a Katami. Dane neuhradili z radov obyvateľov len 6 daňovníci. 
Do školy  pravidelne mesačne chodili so starostom a s p. Bartekovou kontrolovať, ako sa 
hospodári so školskými prostriedkami. Prenesené i originálne kompetencie boli dodrţané 
presne. V originálnych kompetenciách financovali s vlastných zdrojov 13729,-€. Vďaka 
rekonštrukcii materskej školy bol zvýšený počet detí v materskej škole a taktieţ sa zvýšil 
počet detí  v školskom klube, čo prispelo  i k zvýšeniu podielových daní  pre obec. 
Starosta uviedol, ţe náklady na vykurovanie boli veľké. Starosta podpísal s SPP dohodu 
o zníţení ceny plynu pre verejné budovy o 10%, čo v roku 2011 bola úspora 2700,- €. Táto 
dohoda bola podpísaná na roky 2011 a 2012. Pri rokovaní vyjednal aj zľavu na cenu  plynu  
na kultúrny dom  vo výške 15% na roky 2012 a 2013. 
Hlavný kontrolór uviedol, ţe finančne sme na tom relatívne dobre, avšak financie 
z rezervného fondu sa môţu vyuţiť len na investičné akcie. 
Poslanci nemali ţiadne dotazy a pripomienky. 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na 
vedomie  Správu o činnosti a výsledkoch kontrol za rok 2011 prevedených hlavným 
kontrolórom obce  Lisková.   
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za: všetci 
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Bod č. 9 - Plán podujatí na rok 2012 v obci Lisková 
Návrh plánu podujatí dostali všetci poslanci. Starosta uviedol, ţe pochovávanie basy sa tento 
rok neuskutoční a ţe karneval detí bude v základnej škole. 
P. Lukačová sa informovala na presný termín akcie Lisková sa zabáva. Hlavný kontrolór 
uviedol, ţe  termín bude na základe dohody s volejbalovým oddielom, ktorého členovia robia 
kaţdoročne volejbalový turnaj. 
P. Ondrejka navrhol, ţe aby sa Beh oslobodenia  uskutočnil v nedeľu. 
P. Mrva a p. Štrbina uviedli, ţe keď to bolo v poobedňajších hodinách, návštevnosť bola 
omnoho vyššia. Poslanci sa dohodli, ţe 4.5. bude i  Beh oslobodenia  i Deň víťazstva. 
Starosta dal hlasovať o uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na vedomie   Plán 
podujatí na rok 2012 v obci Lisková. 
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za: všetci 
 
Bod č. 10 - Prerozdelenie dotácií na činnosť organizácií v roku 2012 
P. Lesák – predseda FLPK uviedol, ţe komisia schválila dotácie podľa ţiadostí organizácií.  
Je však potrebné prehodnotiť podmienky pre prideľovanie dotácií a vytvoriť nový kľúč.  
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení : Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  schvaľuje  
prerozdelenie dotácií na činnosť organizácií v roku 2012  nasledovne: 
 

OŠK                                                        11618,00€ 

Domka                                                      1978,00€ 

SZZ                                                              332,00€ 

SZPB                                                           150,00€ 

JDS                                                              600,00€ 

Zväz PCCH                                                   250,00€ 

0S ČK                                                           332,00€ 

Dobrovoľný poţiarny zbor                            500,00€ 

OFF ROAD MOTO KLUB Choč 350,00€ 

Spolu 16 110,00€ 

 
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za: všetci 
 
Bod č. 11 - Schválenie projektov podaných v rámci Podpory a ochrany detí a mládeže 

Obce Lisková na rok 2012 
 
Komisia pre mládeţ prejednala projekty ešte v roku 2011 a čiastka bola zapracovaná do 
rozpočtu obce na rok 2012.  P. Lesák uviedol, ţe  FLPK  s návrhom Komisie pre mládeţ 
súhlasila. 
 
Starosta dal hlasovať  o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  
schvaľuje v rámci Programu podpory a ochrany detí a mládeţe Obce Lisková na rok 2012 
nasledovné projekty: 
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číslo názov projektu 
podáv
ateľ 

termín 
akcie 

celkový 
počet 

účastník
ov 

počet  
účastníko

v do 30 
rokov 

predpokl
adaný 
počet 

plánované 
náklady € 

priemerné 
náklady na 

1 
účastníka v 

€ 
(požadova

né) 

Schválená 
suma € 

1. 
Zbieranie liečivých 
bylín 

ZO JDS jún 60 30 90 60 € 2,00 € 60 € 

2. 
Športové hry 
dôchodcov a detí 

ZO JDS júl 100 50 100 100 € 2,00 € 100 € 

3. Majme čistý les ZO JDS apríl 60 30 40 60 € 2,00 € 60 € 

4. 
Spoz     Spoznávaj krásy 

 Liptova 
ZPCCH 

júl/ 
august 

92 46 50 138 € 3,00 € 138 € 

5. Výstup na Choč obec august 200 100 300 300 € 3,00 € 300 € 

6. Lisková sa zabáva obec júl 400 200 400 600 € 3,00 € 600 € 

7. Pochovávanie basy obec február 400 200 300 450 € 2,25 € 450 € 

8. 
Pridedinský divadelný 
tábor 

Domka august 168 84 6 dní 270 € 3,21 € 252 € 

9. Pridedinský tábor Domka 
február

/  
marec 

320 160 
4 dni, 
180 

480 € 3,00 € 480 € 

10. Dobrodružná výprava Domka apríl 80 40 45 80 € 2,00 € 80 € 

11. Bodka za prázdninami Domka 
júl/aug

ust 
80 40 50 120 € 3,00 € 120 € 

12. Turistický výlet Domka 
Septem

-ber 
80 40 45 135 € 3,38 € 120 € 

13. Športový deň Domka 
apríl/    

októbe
r 

80 40 42 120 € 3,00 € 120 € 

14. Tvorivé dielne Domka 
novem

ber 
54 27 30 90 € 3,33 € 81 € 

15. Tvorivé dielne Domka február 54 27 30 90 € 3,33 € 81 € 

16. Zimná olympiáda Domka január 80 40 45 80 € 2,00 € 80 € 

 predpokladaný počet účastníkov do 30 rokov na 
akciách : 

1154 
 Požadova 
ná suma: 3 173 € 2,75 € 3 122 € 

 
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za: všetci 
Bod č. 12 - Rôzne, diskusia 
Starosta poţiadal p. Lesáka, aby prečítal ţiadosť p. Šrobára 
 
Bod č. 12 - Rôzne 
A) Starosta poţiadal p. Lesáka, aby prečítal  list p. Šrobára 
P. Lesák prečítal list p. Šrobára,  v ktorom uvádza, ţe v r. 2008 odkúpil od obce pozemok, na 
ktorom chcel vybudovať výrobnú halu. Na základe dnešných ekonomických skutočností boli 
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nútení prehodnotiť výstavbu výrobnej haly a vedenie spoločnosti CIPI s.r.o. rozhodlo, ţe sa 
výstavba výrobnej haly nebude realizovať.   P. Šrobár chce pozemok predať, prípadne ho 
vrátiť obci.  V kúpno-predajnej zmluve je nasledovné ustanovenie : Zmluvné strany sa 
dohodli, ţe v prípade, ak v lehote do 5 (piatich) rokov odo dňa podpisu tejto zmluvy kupujúci 
nezačne na prevádzanej nehnuteľnosti s výstavbou výrobného objektu v súlade s územným 
plánom Obce Lisková, právoplatným územným rozhodnutím a stavebným povolením 
vydaných príslušným orgánom na tento výrobný objekt (ďalej len „výrobný objekt“) je 
predávajúci oprávnený, po poskytnutí dodatočnej primeranej lehoty kupujúcemu na začatie 
výstavby výrobného objektu, od tejto zmluvy písomne odstúpiť.  
P. Lesák uviedol, ţe FLP komisia navrhuje zatiaľ neakceptovať ţiadosť o odstúpenie od 
kúpno-predajnej zmluvy. Doporučujeme, aby p. Šrobár hľadal kupcu na uvedený pozemok 
a keď sa nájde záujemca, potom na základe navrhovanej kúpnej ceny zaujať definitívne 
stanovisko. 
Starosta skonštatoval, ţe ak by sme ţiadali od p. Šrobára pozemok späť, museli by sme 
vrátiť peniaze a  ak by sme ho predali ďalej, 20% by sme museli odviesť daň. Pozemok je na 
takom mieste, ţe obec  ho nevyuţije. 
Diskutoval kontrolór, p. Štrbina, Chovan, hlavný kontrolór. Poslanci doporučili starostovi s p. 
Šrobárom jednať podľa návrhu FLPK. 
  

B. ORANGE - návrh dodatku k zmluve  
P. Lesák  uviedol, ţe FLPK  prejednala  Zmluvu medzi poľnohospodárskym 
druţstvom a spoločnosťou  Orange, ktorá končí v októbri 2013, aj navrhnutý dodatok.  
Jedná sa o nájom za vysielač, ktorý je osadený na budove kultúrneho domu. Komisia 
doporučila dodatok k zmluve podpísať,  ale najskôr by mal   starosta vyvolať jednanie 
so spoločnosťou Orange, na ktorom by boli prejednané nasledovné body:  
- výška nájmu 
- podpis dodatku k zmluve 
Podľa nájomnej zmluvy mala byť druţstvu vyplatená zmluvná cena na začiatku roku 
2011. Nakoľko obec odkúpila KD v decembri 2011, má nárok na alikvótnu časť 
z ceny nájmu. Preto treba jednať so spoločnosťou Orange, aby uhradili obci Lisková 
alikvótnu časť.  
Dať vypracovať znalecký posudok na poškodenie strechy a interiéru spôsobené 
osadením vysielača a zatekaním okolo neho. Následne na základe nájomnej zmluvy 
ţiadať od nájomcu uhradenie vzniknutých škôd.  
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení:Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  
doporučuje starostovi vyvolať rokovanie so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. 
a prejednať nasledovné body:  
     a) výška nájmu 
     b) podpis dodatku ku zmluve 
     c) alikvotná časť nájmu za rok 2011 
     d) oprava časti poškodenej strechy pod vysielačom a v jeho okolí.  
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za: všetci 
 

C) Sociálne veci   
Starosta a p. Daňová informovala o zasadnutí Sociálne komisie,  na ktorej sa prejednávali 
ţiadosti od občanov na sociálne dávky a sociálnu výpomoc.  Väčšinou sa to rieši takým 
spôsobom,  ţe občan urobí  pre obec určitú prácu, na základe ktorej sa mu vyplatí mzda. 
Starosta uviedol, ţe nezisková organizácia „Ruţičky“ nám sprostredkovala zo zahraničia 15 
ks nových invalidných vozíkov. Obci vznikli výdaje na tieto vozíky  len za dopravu vo výške 
240,- Eur. Pätnástim občanom boli vozíky zapoţičané bez poplatku, zároveň im bol priloţený 
list o informácii ako s vozíkom zaobchádzať. 
 
Starosta uviedol, ţe potravinové balíčky sme roku 2011 zabezpečili prostredníctvom 
Katolíckej charity cez p. Bodoríkovú Júliu. Všetky poţiadavky boli vybavené. Je predpoklad, 
ţe  tento rok nastanú legislatívne zmeny a zmení sa aj systém prideľovania.  
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P. Daňová informovala, ţe sa pripravuje VZN o sociálnych sluţbách. Do materiálov na 
prípravu VZN treba pouţiť údaje z Komunitého plánu obce. Očakáva sa zmena zákona 
o soc. sluţbách, takţe materiály do VZN je potrebné pripraviť v súlade s novelizáciou 
zákona. 

 
D) Telocvičňa 
Starosta uviedol, ţe prenájom telocvične sa uskutoční na základe dohody,  bude 
zodpovedný jeden vedúci a jeden zástupca skupiny a dohodnú sa zmluvné podmienky, pri 
deťoch bude dozor. Vypracuje sa centrálne poučenie technikom BOZP p. Haličkom, ktorý 
preškolí vedúcich a zástupcov skupín  a následne  vedúci preškolí  ostatných  členov svojej 
skupiny.  
Starosta poţiadal p. riaditeľa, aby evidoval skutočné hodiny, ktoré odrobí p. Martonová . 
Po.prehodnotení  ostáva vo 4-hodinovom pracovnom úväzku. 
V minulých týţdňoch sa uskutočnila v spolupráci so skupinami  futbalistov, ktorí tieţ 
vyuţívajú telocvičňu, oprava telocvične – ukotvenie drţiakov, vyspravenie omietky, 
vymaľovanie v časti za radiátormi, osadenie krytov na radiátory z nových  dosák, ktoré sú 
hrubšie, pevnejšie a odolnejšie  voči nárazom. Cez  jarné prázdniny sa urobí  obklad aj na 
zadných stenách a osadia sa OSB dosky. OSB dosky sú lepené ţivicou, aby neboli 
vylučované do prostredia škodliviny. Pod obklad sa dá polystyrén, aby  nárazy boli tlmené. 
Dosky, závesy, šroby sa zakúpili z rozpočtu obce . Náter hradila škola. 
Poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili na realizácii opráv. 
 
Viac príspevkov do diskusie nebolo. 
 
Bod č. 13 -  Ukončenie 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
V Liskovej,  6. februára  2012 
 
Zapisovateľka :  Jana Tomková               ................................ 
 
Overovatelia:  Ing. Jozef Mrva                  ................................ 
 
                       Veronika Daňová               ................................ 
 
 
 
 
                                                                                                      Ing. Jozef Murina 
                                                                                                        starosta obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


