
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liskovej, 
ktoré sa uskutočnilo dňa   14. mája  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,   
                 Mgr. Miroslav Ondrejka, Peter Štrbina, Mgr. Jaroslav Timko,  
Ospravedlnení: Elena Lukačová, Ing. Jozef Mrva, Peter Šrobár 
Hlavný kontrolór -  Ing. Ferdinand Piroh 
Zapisovateľka  - Jana Tomková 
Pozvaná – Ing. Renáta Galanová – zástupkyňa ZŠ 
 
Bod č. 1 – Otvorenie zasadnutia 
Starosta privítal prítomných a oboznámil ich o plánovanom programe . 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
3. Voľba návrhovej komisie      
4. Kontrola uznesení  
5. Záverečný účet Obce Lisková za rok 2011 
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce  Lisková – predkladá  

hlavný kontrolór Ing. Ferdinand Piroh 
7. Audítorská správa Obce Lisková za rok 2011 
8. Oblasť školstva  
9. Investičná výstavba 
10. Odpredaj pozemku 
11. Určenie platu starostu v zmysle novely zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 
12. Rôzne, diskusia, uznesenie 
13. Ukončenie  

 

Starosta dal hlasovať o prečítanom programe s tým, ţe piaty bod bude oblasť školstva, 
ostatné sa posunú. 
Hlasovanie: 
Prítomní: všetci 
Za : všetci 
 
Bod č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Starosta za zapisovateľku určil p. Tomkovú, za overovateľov zápisnice p. Daňovú a 
 p. Chovana . 
 
Bod č. 3 - Voľba návrhovej komisie 
Starosta navrhol za predsedu návrhovej komisie p. Lesáka  a za člena p. Timku a dal o svojom 
návrhu hlasovať. 
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za: všetci 
 

Bod č. 4 - Kontrola uznesení 

Kontrolu uznesenia  zo dňa 12.3.2012 previedol hlavný kontrolór Piroh, ktorý skonštatoval, ţe 
uznesenia boli splnené. Podrobnejšie hovoril o plnení jednotlivých uznesení. 
Uviedol, ţe ku uzneseniam týkajúcich  kultúrneho domu bude hovoriť starosta v bode – 
Investičná výstavba. Príprava osláv výročia obce aj OŠK prebieha, zasadala kultúrna komisia, 
kde boli aj zástupcovia jednotlivých organizácií. Akcia prebehne 21.7. 2012 . Navrhol, aby p. 
Lukačová na zasadnutí v júni predloţila kompletný plán osláv a finančné nároky na 
zabezpečenie všetkých podujatí počas akcie. 
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Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej berie na 
vedomie kontrolu uznesení zo dňa 12.3. 2012, ktorú uskutočnil hlavný kontrolór Ing. Ferdinand 
Piroh.  
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za: všetci 

 
Bod č. 5 – Oblasť školstva 

Starosta vyzval p. Galanovú – zástupkyňu ZŠ, aby referovala o činnosti školy od začiatku roku 
2012.  
P. Galanová  predloţila správu o výchovno-vzdelávacej činnosti  Základnej školy. Uviedla, ţe  
Základnú školu v druhom polroku navštevuje 157 ţiakov. Výchova a vzdelávanie sa 
uskutočňuje na základe Školského vzdelávacieho programu“ To sme my“, ktorý je 
vypracovaný v  súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 1 a 2 pre primárne a 
sekundárne vzdelávanie.  V 1. polroku škola dosiahla priemer v prospechu 1,3. Zníţená 
známka zo správania na stupeň 2 bola jedna, neprospeli 2 ţiaci. Pochválila ţiakov 9 triedy, 
ktorí veľmi dobre uspeli v Testovaní 9- 2012 : matematiku urobili na 88,12%, slovenský jazyk 
a literatúra 72%.    Predbeţné rozmiestnenie ţiakov 9.r podľa prihlášok: 14-maturitné 
odbory/6-gymnázium/, 2 učebné odbory. 1 ţiačka 5.ročníka ide na 8 ročné gymnázium: 
V škole bolo veľa aktivít:. 
Súťaţe športové, literárne, prírodovedné, matematické: 

- 2*2. , 3., 4., 5.miesto v gymnastike 
- 5.,6. miesto geo olympiáda 
- 2. miesto-próza HK 
- 2.3. miesto Slávik 
- MO a Pytagoriáda 
- Klokan 
- Futbal dievčatá 2.miesto 

Uskutočnili sa nasledovné podujatia: Liskoolympiáda, Beh oslobodenia, Deň matiek, 
Medzigeneračné dialógy, Deň Zeme, Zelený deň-projektový deň, zber surovín, Exkurzia 
Orava-literárna pre 2.st, Karneval, Veľká Šašo súťaţ 
Plánované: škola v prírode, plavecký výcvik, MDD, výlety, Bambiriáda. 
6. a 7. februára sa uskutočnil zápis do prvej triedy – prijatých bolo 17 ţiakov, 6 detí má návrh 
na odklad. 
 Projekt Náučný park sa realizuje v spolupráci s p. riaditeľom, aj napriek tomu, ţe je na 
dlhodobej PN . Práce uskutočňuje firma Vaňo. Poukázala, ţe treba najmä osloviť deti, aby 
pochopili, ţe projekt je určený pre ne, aby neničili zeleň v areáli. 
Hovorila i k prevádzkovým poriadkom ihrísk  a detského ihriska,  ktoré treba na základe 
doporučenia bezpečnostného technika p. Haličku doplniť. 
Predloţila ţiadosť na úpravu VZN o určení výšky príspevku na úhradu nákladov v škole a v 
školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Lisková tak, aby sa úhrady realizovali 
internetbankingom a poštovou poukáţkou, aby učiteľky nemali pri sebe veľké sumy peňazí. 
Taktieţ  navrhla upraviť VZN, aby sa nemohlo zneuţívať oslobodenie od platenia úhrad. 
Poţiadala o finančný príspevok na zriadenie skrine na odkladanie leţadiel pre novovytvorenú 
triedu. Na základe 17 opatrení k riešeniu sťaţností, ktoré vypracovala Mgr. Babicová,odborný 
pracovník Školského úradu v Likavke, bola vypracovaná správa o plnení opatrení, doručená 
OÚ Lisková, ZRŠ vypracovala potrebné vnútorné smernice a zabezpečila riešenie opatrení.  
P. Galanová predloţila taktieţ Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti  Materskej školy, ktorú 
spracovala p. Brestovská. Výňatok zo správy: 
Dochádzka, adaptácia detí 
Materskú školu v druhom polroku navštevuje 72 detí. Zníţenie počtu detí najmä v I. a II. triede 
najmä v mesiacoch január, február a marec ovplyvňovala predovšetkým zvýšená chorobnosť.  
Výchovno- vzdelávacia  činnosť 
Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje na základe Školského vzdelávacieho programu“ 
Poznávame so slniečkom“, ktorý je vypracovaný v  súlade so Štátnym vzdelávacím 
programom ISCED 0 pre predprimárne vzdelávanie.  
Celá výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje v súlade s cieľmi a princípmi predprimárneho 
vzdelávania a v súlade s profiláciou a zameraním školy. Na základe plánu práce a Školského 
vzdelávacieho programu sme venovali pozornosť týmto aktivitám a činnostiam: 
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JANUÁR:Jazda na saniach  ťahaná koňom, Hore brehom dolu brehom- (sánkovačka) , Výroba 
kŕmidiel pre vtáčiky, Návšteva u prvákov v ZŠ,Zápis do 1. ročníka ZŠ 
FEBRUÁR: Sezónne činnosti podľa snehových podmienok- súťaţ o najkrajšieho snehuliaka, 
Rozprávkový  karneval, Vychádzka ku Váhu- kŕmenie labutí, kačiek, Týţdeň s rozprávkou 
(tvorivé dielne) – formovať kladný vzťah detí ku knihe 
MAREC :Výtvarné dielne- súťaţ o najkrajšie vajíčko, Tajomstvá Zeme- pozeranie 
prírodopisných filmov o prírode, vesmíre, Slávnostný zápis v MŠ- deň otvorených dverí 
APRÍL: Les môj kamarát- vychádzka do lesa, Zelenšia škôlka- sadenie, presádzanie kvetov, 
obnova zelene v triedach v spolupráci s rodičmi, Divadelné predstavenie v Rbk Danka a Janka 
MÁJ:  Beh oslobodenia obce , Úsmev pre mamičku –besiedka v KD, Výtvarné dielne na tému 
„Darček pre mamičku“                    
   Plánované akcie JÚN: Hurá máme sviatok  MDD- ukáţka zásahu hasičov, ukáţka psovodov, 
Športová olympiáda   materských škôl  v Rbk , Škola v prírode -Ţeleznô, Slniečková slávnosť- 
rozlúčka s predškolákmi , 

Oblasť finančná, materiálno-technická - Vzhľadom na zníţený rozpočet MŠ, sa stali hlavným 
príjmom na zabezpečenie chodu školy po stránke hygienickej, základného materiálneho 
vybavenia pre VVČ a chod školy vlastné príjmy SZUŠ a príjmy od rodičov na náklady MŠ tzv. 
školného. Časť materiálneho vybavenia bolo zabezpečené cez OZ KAMKA a sponzorsky. 
Uskutočnil sa zápis prvákov na školský rok 2012/2013 , v novom šk.r. kapacita naplnená -72 
detí 
Starosta uviedol, ţe na doplnení prevádzkových poriadkov ihrísk sa pracuje tak, aby to bolo 
urobené ako pri telocvični  a škola i obec boli chránené.  
Starosta skonštatoval, ţe všetky opatrenia boli splnené a smernice doplnené. K náučnému 
projektu uviedol, ţe ţiaci spolupracovali pri čistení  zoranej záhrady od drnov a skál. 
Starosta poďakoval za peknú  prípravu  akcií, ktoré uskutočnila škola, aj za prípravu programu 
na Deň matiek. Informoval tieţ, ţe uskutočnili s hlavným kontrolórom a účtovníčkou obce 
kontrolu financovania prenesených aj originálnych kompetencií, nie sú ţiadne problémy. 
 
Hlavný kontrolór potvrdil starostove slová, poţiadavku na skrine do MŠ prejednali vo FLPK 
a doporučili, aby si skriňu zakúpili z vlastných zdrojov. Celkové  finančné hospodárenie sa 
prejedná v septembri. 
P. Lesák – predseda Finančnej a legislatívno právnej komisie (ďalej FLPK) prečítal celú 
ţiadosť. Komisia ju prejednala, skonštatovala, ţe vzhľadom na navýšenie detí v MŠ bol 
navýšený  aj rozpočet o viac ako 15 tis. €.   Komisia doporučila, aby sa skriňa zakúpila 
z vlastných rozpočtových prostriedkov.  
P. Lesák hovoril o zasadnutí rady  školy, kde sa hovorilo o veľkej pracovnej záťaţi 
p. Galanovej. Navrhol, ţe treba pozvať  p. Galanovú na kaţdé zasadnutie rady školy. 
P. Galanová uviedla, ţe zastupuje riaditeľa, robí zástupcu riaditeľa a aj má úväzok 12 hod., 
ktorý je väčší ako u riaditeľa. Prípravou niektorých akcií, aj inými prácami, ktoré môţe 
uskutočniť iný pracovník, poverila kolegyne. Ale sú práce, ktoré musí urobiť sama. Ale ak mala 
problém, obrátila sa na starostu, ktorý ju vţdy podporil. Pri realizácii náučného chodníka má  
podporu p. riaditeľa Kulicha. 
 
P. Lesák uviedol, ţe 4 deti neboli prijaté do materskej školy. Podľa nového zákona môţe 
obecné zastupiteľstvo navýšiť  počet ţiakov v triede, treba sa tým zaoberať. 
P. Galanová pripomenula, ţe je potrebné dodrţať aj hygienické predpisy 
 

P. Ondrejka sa spýtal starostu, či uţ  je rozhodnutý, ako bude konať, ak sa riaditeľ vráti z 
PN. Starosta odpovedal, ţe bude plne akceptovať rozhodnutie Rady školy a Komisie pre 

vybavovanie sťaţností.  
P. Štrbina sa spýtal na fungovanie telocvične podľa dohodnutého systému. 
P. Galanová uviedla, ţe niektoré skupiny doručili podpísané zoznamy cvičencov a výkazy, ale 
nie všetky. 
P. Daňová  poďakovala za krásny program, ktoré nacvičili na Deň  matiek. 

 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  berie na 
vedomie informáciu Ing. Renáty Galanovej – zástupkyne ZŠ, o činnosti  ZŠ s MŠ Lisková za  
január - apríl  2012.   
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 



 4 

Za: všetci 
 

Bod č. 6 - Záverečný účet Obce Lisková za rok 2011 
Bod č. 7 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce  Lisková –  

predkladá  hlavný kontrolór Ing. Ferdinand Piroh 
Bod č. 8 - Audítorská správa Obce Lisková za rok 2011 
Starosta uviedol, ţe všetky materiály boli zaslané poslancom. Poţiadal predsedu FLPK, aby 
vysvetlil prítomným, čo doporučila komisia. 
P. Lesák uviedol, ţe na FLPK podrobne prešli uvedené materiály, hlavný kontrolór aj 
účtovníčka im zodpovedali na všetky otázky. Komisia doporučila všetko schváliť podľa 
predloţeného návrhu. 
Veľmi podrobne rozviedol plnenie a čerpanie rozpočtu  hlavný kontrolór. Daň z nehnuteľnosti 
u dvoch firiem sa  vymáha exekučne. (Stanovisko hlavného kontrolóra je prílohou č. 1 k tejto 
zápisnici.) 
Ďalej uviedol, ţe audit nám na základe zmluvy uţ deväť rokov robila audítorka Ing. Feníková, 
ktorá v apríli  náhle zomrela. Na dokončení auditu sme spolupracovali s jej spolupracovníčkou 
Ing. Jozefínou Smolkovou, s ktorou starosta podpísal zmluvu na dobu neurčitú, ale 
s výpovednou lehotou dva mesiace.  Veľmi podrobne robila kontrolu,  vyţiadala si všetky 
predpisy, účtovné doklady atď.   Doporučila  spracovať  Smernicu o postupe pri spracovaní 
účtovných dokladov. 
P. starosta sa s ňou rozprával, robí pre podnikateľov,  aj pre iné obce. Ţiadali ju o spoluprácu 
i ostatné obce, ktoré mali p. Feníkovú, musela ich z časových dôvodov odmietnuť. 
Poslanci diskutovali o všetkých témach, zásadné pripomienky nemali. 
Starosta dal hlasovať o nasledovných uzneseniach: 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej: 

1/ schvaľuje  Záverečný účet obce za rok 2011 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 
Plnenie a čerpanie rozpočtu 2011 

 

  v EURÁCH  

 Beţné príjmy obce  911 387   

 Beţné príjmy RO 24 721  

 Beţné výdavky obce 362 979   

 Beţné príjmy školy  - vlastné 24 721  

 Beţné výdavky RO 436 506   

 Hospodárenie beţného rozpočtu 136 623   

    

 Kapitálové príjmy obce  1 113 434  

 Kapitálové príjmy RO 0   

 Kapitálové výdavky obce 1 345 271  

 Kapitálové výdavky RO 0   

 Hospodárenie kapitálového rozpočtu -231 837  

    

 Rozdiel – schodok  rozpočtu          - 95 214  

    

 
Finančné príjmy obce – finančné príjmové  
operácie,  rezervný fond 184 673  

 Finančné výdavky obce 0  

 Hospodárenie fin.operácí a RF 184 673  

    

 Prebytok  z pouţitého rezerv.fondu 89 459   

 
      Usporiadanie schodku hospodárenia za rok 2011 

               EUR    



 5 

 Hospodárenie celkom    

 Príjmy     celkom 2 049 540,73  

 Výdavky celkom        2 144 755,53  

 Rozdiel – schodok   rozpočtu                                                                                                                                                                                 -95 214,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Zostatok  nevyčerpaných     

 prostriedkov z KÚ ţivot. prostredia     

 na škody spôsobené povodňou 2010            10 785,00  

 Pouţitie rezervného fondu           173 887,99  

 Prebytok  z pouţitého rezerv.fondu            89 458,19    

Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za: všetci 

 
2/ schvaľuje usporiadanie schodku rozpočtu za rok 2011 vo výške  – 95 214,80 €, schodok 
rozpočtu sa vykryje nasledovne:  

- prevodom zostatku nevyčerpaných prostriedkov z r.2010 vo výške 10 785,- € 
- finančnými prostriedkami z rezervného fondu  vo výške  173 887,99 € 

 
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za: všetci 
 
3/ schvaľuje prebytok pouţitého rezervného fondu vo výške: 89 458,19 €,  zistený podľa 
ustanovení § 10 ods.3. pís.a/,b/ zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátiť 
späť do  rezervného fondu obce. 
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za: všetci 
 
4/ berie na vedomie:  
     a/  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu za r.2011 

Hlasovanie: 
                  Prítomní : všetci 

Za: všetci 
     b/  Správu audítora o overení ročnej účtovnej závierky a Záverečného účtu za r.2011 

Hlasovanie: 
                  Prítomní : všetci 

Za: všetci 
 
5) Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje za audítorku obce Lisková Ing. Jozefínu 
Smolkovú 
Hlasovanie: 
Prítomní : všetci 
Za: všetci 

 

Bod č. 9 – Investičná výstavba 
Starosta uviedol, ţe stavebná komisia sa zaoberala najmä troma investíciami: 
1)oplotenie cintorína a opravy márnice 
2) oplotenie viacúčelového ihriska 
3) prístrešok na budove športklubu 
Poţiadal p. Chovana,  predsedu stavebnej komisie, aby sa vyjadril. 
P. Chovan uviedol, ţe komisia urobila obhliadku všetkých stavieb. Oplotením viacúčelového 
ihriska  sa zaoberali uţ viackrát. Urobili sa siete za bránkami, stále sú sťaţnosti, ţe loptu 
prekopávajú na súkromné pozemky.  Siete bránk sú potrhané, popálené, zničené.  Na komisii 
sa dohodli, ţe ihrisko treba celé ohradiť, za bránky sa dajú karirohoţe, prípadne poplastované 
oplotenie. Okolo ihriska sa dá dlaţba. Vyuţije sa dlaţba, ktorá bola na chodníkoch pri námestí 
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a dokúpi sa nová podľa potreby. Doporučil, aby sa zakúpili kamery, ktoré by zaznamenali 
nespratníkov. 
Starosta uviedol, ţe oplotenie sa môţe urobiť svojpomocne, nakúpiť materiál a urobiť brigádu. 
O spôsobe oplotenia diskutovali všetci prítomní. 
P. Chovan uviedol, ţe boli i na Športklube pozrieť prestrešenie, ktoré je nad tribúnou. 
Bol spracovaný statický posudok, ktorý nedoporučil, aby sa prestrešenie predlţovalo. Komisia 
doporučila zhodiť starú lepenku a oplechovanie, vyspraviť popraskané miesta betónom, špáry 
opraviť silikónom,   vyspádovať, dať novú lepenku i nanovo oplechovať. 
Starosta podrobne informoval, ako bolo prestrešenie urobené, čo doporučujú znalci urobiť 
a doporučil, aby túto opravu urobili odborníci. 
K oprave márnice p. Chovan uviedol, ţe podľa statického posudku aj na základe osobnej 
obhliadky skonštatovali, ţe oprava márnice by vyšla viac, ako vybudovanie nového prístrešku. 
Doporučili vyčistiť škáry medzi skalami plota, nanovo vyšpárovať,   urobiť  od cesty drenáţ – 
vykopať kanál, dať čiernu fóliu a vysypať štrkom a farabne doladiť s hlavnou bránou.  
P. Štrbina pripomenul, aby sa nezabudlo na bezbariérový prístup pre pohrebné auto, ktoré 
odváţa zomrelého na kremáciu. 
Starosta uviedol, ţe dá urobiť výkaz výmer, ktoré  predloţí do FLPK, aby akcie mohli byť 
schválené na najbliţšom  obecnom zastupiteľstve. Na základe toho sa urobí výberové konanie 
na dodávateľa  stavby. Poslanci s jeho návrhom súhlasili. 
 
Športklub  
Starosta uviedol, ţe nadstavba strechy Športklubu bola ukončená, bolo uskutočnené 
odovzdávacie a preberacie konania. Urobil sa zápis, v ktorom sa uviedlo, čo bolo urobené 
navyše a čo nemohlo byť realizované podľa projektu aj za prítomnosti Ing. Benču, hlavného 
kontrolóra, stavebného dozora. 50 € sme mali ešte doplatiť dodávateľovi, ktorý sa tejto sumy 
vzdal. Všetky podklady – správy, certifikáty boli dodané. Kolaudácia je naplánovaná na 25. 
mája 2012. Financie boli vyplatené. Teraz treba ešte vybaviť doplatok za škodu s poistky. 
 
Kultúrny dom 
Starosta uviedol, ţe  obyvatelia sa mohli vyjadriť ku budúcemu vyuţitiu kultúrneho domu. Plán 
a výzva bola zverejnená na našej webovej stránke aj na 3 úradných tabuliach. Pracovná 
skupina pre kultúrny dom zasadala 4. 5.2012, ktorá dala pre obecné zastupiteľstvo nasledovné 
doporučenie, ktoré starosta podrobne vysvetlil. 
Doporučenia  pre zastupiteľstvo  obce: 

1.) Vyriešiť opravu strechy 
- v prvej fáze to vyriešiť nevyhnutnými opravami, ktoré zabezpečia funkčnosť 

strechy do termínu odstránenia vysielača ORANGE 
- v druhej fáze riešiť komplexnú rekonštrukciu strechy po odstránení vysielača 

                        ORANGE, s projektovou prípravou vopred a s výberom dodávateľa tak,  aby             
sa mohlo robiť ihneď po odstránení vysielača. 

2.) Vyhlásiť verejnú súťaţ na spracovanie projektovej dokumentácie pre vyuţitie a 
rekonštrukciu kultúrneho domu so spracovaním štúdie. 
V štúdiu budú obsiahnuté pripomienky a návrhy občanov Liskovej a pracovnej  
skupiny: - zdravotné stredisko-všeobecný lekár, detský lekár, zubár prípadne lekáreň 

- veľká sála 
- malá sála 
- kuchyňa 
- príslušenstvo 
- prípadné ďalšie vyuţitie voľných priestorov 

             Predmetom štúdie bude celý objekt kultúrneho domu. Projektová dokumentácia bude  
            riešiť prednú časť kultúrneho domu ( vrátane sály a javiska). 
             Predmetom štúdie zadnej časti kultúrneho domu bude :  
                         -     presťahovanie obecného úradu  

- presťahovanie kniţnice, archívu 
- priestory pre fungovanie organizácie v obci 
- izba tradícií 
- kancelárie 
- a iné 

Hovoril o potrebe spracovania projektov na elektrinu,  spôsobe rekonštrukcie  strechy. Strechu 
boli pozrieť nezávisle dve firmy, ktoré uviedli, ţe opravu treba riešiť komplexne po odstránení 



 7 

konštrukcie vysielača, dovtedy urobiť len nutné opravy. Starosta bude ţiadať zástupcov firmy 
Orange, aby urobili opravy okolo konštrukcie vysielača. Komíny treba zlikvidovať a vybudovať 
len jeden nový.  
P. Ondrejka uviedol, ţe treba ţiadať opravu strechy a zatečenie omietky v sále kompenzovať 
finančne. Navrhol, aby sa vyhlásila súťaţ na spracovanie štúdie, tak ako to robia aj na MsÚ v 
Ruţomberku. 
Po rozsiahlej diskusii starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo 
v Liskovej    doporučuje  starostovi :  

a) Kontaktovať odborníka, ktorý má skúsenosti so zadávaním architektonických štúdií 
a pozvať ho na zasadnutie OZ 

b) Odborníka pozvať na stretnutie s pracovnou skupinou pre kultúrny dom, kde spoločne 
vypracujú zadanie súťaţe so zapracovaním podmienok 

c) predloţiť znenie podmienok súťaţe na schválenie  obecnému zastupiteľstvu 
Hlasovanie: 

                  Prítomní : všetci 
Za: všetci 
Starosta zvolá po spracovaní podmienok súťaţe mimoriadne zasadnutie obecného  
zastupiteľstva. 

 
Chodník pri hlavnej ceste  
Starosta informoval o ďalších krokoch, ktoré urobil ohľadom vysporiadania vlastníctva pod 
plánovaným chodníkom. Bol s p. Mihulcovou na KSÚ v Ţiline.  22 vlastníkov pôjde na 
vyvlastňovacie konanie, ktoré bude robiť Krajský stavebný úrad v Ţiline. P. Mihulcová 
pripravuje podklady, ktoré chce starosta budúci týţdeň zaniesť do Ţiliny. Musia sa dodrţať 
určité termíny. Keď sa vyvlastní, môţe sa vybaviť stavebné povolenie. Súčasne so stavebným 
povolením sa uskutoční výberové konanie na dodávateľa. Projektová dokumentácia je hotová,  
musela sa ešte dopracovať  v časti pri kaderníctve p. Pudišovej.  Najskôr bude  právoplatné 
stavebné povolenie v auguste. 
 
Oprava fasády budovy obecného úradu 
P. Chovan hovoril o oprave fasády obecného úradu, ktorá je vo veľmi zlom stave. 
Starosta uviedol, ţe opravu urobí svojpomocne. 

 
Bod č. 10 – odpredaj pozemku 
P. Tomková uviedla, ţe podrobné vysvetlenie o odpredaji pozemku pre p. Fogaša  bolo 
podané na minulom zasadnutí OZ. Poslanci na ňom schválili zámer odpredať pozemky. Zámer 
bol zverejnený od 15. marca dodnes. Pripomienky neboli ţiadne. Zmluvu prerokovala FLPK. 
Taktieţ nemali ţiadne pripomienky. Všetci poslanci  ju dostali. P. Fogaš s obsahom zmluvy 
súhlasí.  
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej schvaľuje :  
1) pre Ing. Cyrila Fogaša,  narodeného 5.7.1960, trvale bytom Vitálišovce 902, okres Liptovský 
Mikuláš, na základe jeho ţiadosti č. 29/2012 ŢP zo dňa 2.3. 2012  odpredaj   pozemku s par. 
č. 4703, druh pozemku – Orná pôda, s výmerou 360 m2, parcela registra „E“  
do vlastníctva Ing. Cyrila Fogaša, narodeného 5.7.1960,  trvale bytom Vitálišovce 902, okres 
Liptovský Mikuláš v celosti. 
Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva  č. 1770, ktorý je vedený Správou katastra 
Ruţomberok, okres: Ruţomberok , obec Lisková, katastrálne územie: Lisková a to časť „A – 
majetková podstata.  
 V časti „B „ je ako vlastník zapísaná : Obec Lisková -  spoluvlastnícky podiel 1/1. 
Schválená kúpna cena za 1 m2 je 8,50 €  (slovom osem eur päťdesiat centov). 
Celková kúpna cena je vo výške 3060,-eur  (slovom: Tritisícšesťdesiat eur).  (360 m2  x 8,5 € 
= 3060,-€) 
Všetky náklady spojené s predajom uvedených pozemkov bude  znášať kupujúci. 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej postupuje v  zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1990 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých predpisov a 
podľa Zásad hospodárenia s majetkom obce Lisková  § 28 A ako v prípade osobitného 
zreteľa, nakoľko tieto pozemky  obec  pre plnenie obecných povinností nevyuţíva.   Pozemky 
budú vyuţité pre potreby rozvoja letiska Lisková – výstavba hangáru. Rozvojom letiska sa 
podporí a zvýši atraktívnosť nielen obce Lisková, ale aj celého regiónu. 
Nadobúdateľ pozemku nie je osoba uvedená v § 9 ods. 6, 7 hore citovaného zákona.  
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Zámer previesť majetok týmto spôsobom schválilo Obecné zastupiteľstvo v Liskovej dňa 12. 3. 
2012 uznesením 190, bol zverejnený od 15.3.2012 do 14.5.2012   na úradnej tabuli a na 
obecnej webovej stránke. 
 
2) kúpnu zmluvu  s p. Fogašom a doporučuje ju starostovi podpísať. 
Hlasovanie: 

                  Prítomní : všetci 
Za: všetci 

 
Bod č. 11 -  Určenie platu starostu v zmysle novely zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov 
Starosta uviedol, ţe sa prejednávania tohto bodu nezúčastní a zo zasadnutia odišiel. 
P. Tomková vysvetlila, ţe na základe horeuvedeného zákona sa musí 1x ročne schvaľovať 
plat starostu.  
P. Lesák  vysvetlil, ţe plat prejednávali aj na finančnej komisii.  Základný plat je zo zákona 
minimálny, zníţiť sa nemôţe,  môţe byť zvýšený o 70%. Komisia nemala ţiadne návrhy.  
P. Lesák navrhol tajné hlasovanie o % zvýšenia platu. 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej  v tajnom hlasovaní   schvaľuje   plat starostu Obce Lisková 
Ing. Jozefa Murinu s účinnosťou od 1.6.2012:   
a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z.z..                                                         1 556,28 € 
b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. zvýšený o    .....  18,17   %                  282,77 € 
Plat podľa §3 ods. 1 a podľa §4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. spolu        ......     1839,05 € 
                                                                                           Zaokrúhlené  ......       1840 ,- € 

 
Bod č. 12 - Rôzne, diskusia, uznesenie 
A) P. Lesák prečítal ţiadosť Rímsko-katolíckeho farského úradu na úhradu nedoplatkov za 
energie, ktoré boli spotrebované v budove katolíckej školy. Budovu vyuţívajú v prevaţnej 
miere organizácie z obce, v jednej miestnosti sú umiestnené dielne pre ZŠ. Komisia 
doporučila, aby sa nedoplatok v plnej miere uhradil. 
P. Ondrejka navrhol, aby sa urobila osobitne zmluva na nájom a osobitne na spotrebu energií. 
Diskutovali všetci poslanci. Nedoporučili, aby sa zmluvy zmenili, pretoţe čo najskôr treba 
všetky nájmy zrušiť  a vyuţívať priestory kultúrneho domu. 
Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   
preplatenie nedoplatku v roku 2011 za dodávku energií v budove katolíckej školy (časť budovy 
je prenajatá pre potreby obce) vo výške  1 256,34 €. 
Hlasovanie: 

                  Prítomní : všetci 
Za: Chovan, Timko, Štrbina, Lesák, Daňová 
Proti: Ondrejka 
Zdrţal sa: 0 
 

B) Starosta predloţil návrh na udelenie čestného občianstva pre Mgr. Ing. Stanislava Culku 
a pre Ing. Andreasa Hahna  (úplné znenie návrhov sú prílohou č. 2 a 3 tejto zápisnice). 
Poslanci nemali pripomienky. Starosta dal hlasovať o nasledovnom uznesení: 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej    schvaľuje   udelenie Čestného občianstva obce Lisková: 
1)Mgr. Ing. Stanislavovi  Culkovi – správcovi rímsko-katolíckej farnosti Lisková 
Zdôvodnenie návrhu : Starosta obce v zmysle § 26, bod 2/ ŠTATÚTU OBCE LISKOVÁ 
predkladá Obecnému zastupiteľstvu Lisková návrh na udelenie Čestného občianstva obce 
Lisková  Mgr. Ing. Stanislavovi Culkovi – správcovi rímsko-katolíckej farnosti Lisková  pri 
príleţitosti významného ţivotného jubilea – 50 rokov ţivota  a 760. výročia prvej písomnej 
zmienky o obci Lisková. Vdp. Stanislav Culka počas  15. ročného pôsobenia vo farnosti obce 
Lisková významnou mierou prispieva k obohateniu duchovného ţivota veriacich spoluobčanov 
obce, stará sa o výchovu mládeţe, ako aj zveľaďovanie sakrálnych pamiatok v obci. 
Hlasovanie: 

                  Prítomní : všetci 
Za: všetci 
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2) Ing. Andreasovi Hahnovi – starostovi mesta Kravaře, Česká republika  
Zdôvodnenie návrhu : Starosta obce v zmysle § 26, bod 2/ ŠTATÚTU OBCE LISKOVÁ 
predkladá Obecnému zastupiteľstvu Lisková návrh na udelenie Čestného občianstva obce 
Lisková Ing. Andreasovi Hahnovi – starostovi druţobného mesta Kravaře, Česká republika,  
pri príleţitosti 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Lisková.  Ing. Andreas Hahn počas 
10 -  ročného pôsobenia vo funkcii starostu druţobného mesta Kravaře  sa veľmi aktívne 
podieľa na rozvíjaní a prehlbovaní vyše 40- ročnej druţby medzi mestom Kravaře a obcou 
Lisková.  
Hlasovanie: 

                  Prítomní : všetci 
Za: všetci 
Hlavný kontrolór a starosta doporučili, aby poslanci, prípadne aj občania, predloţili písomne 
návrhy na ocenenie občanov pri príleţitosti 760. výročia našej obce, ktorí sa zaslúţili o rozvoj  
a dobré meno obce. Návrhy je potrebné doniesť na obecný úrad, následne budú odovzdané 
predsedníčke Komisie pre kultúru a šport p. Lukačovej. Komisia návrhy prehodnotí a predloţí 
na  júnové zasadnutie OZ . 
 
C) Starosta prečítal ţiadosť kynologického oddielu o darovanie 6  ks kontajnerov na triedený 
odpad, ktoré  obec nevyuţíva. Snaţili sme sa ich predať, nebol záujem. Oddiel by si ich 
prerobil a vyuţívali by ich pri cvičení psov.  
Starosta dal hlasovať o nasledovanom uznesení:  
Hlasovanie: 

                  Prítomní : všetci 
Za: všetci 
 
D) Starosta hovoril o probléme s kamiónmi, ktoré vozia drevo do SCP. Uskutočnilo sa viac 
rokovaní. Pri Bešeňovej je uţ značka, ktorá zakazuje prejazd dedinami, musia ísť na cestu 
1. triedy. Pokiaľ  zbadá, ţe kamióny stoja na ceste do Liskovej, volá políciu, aby situáciu riešili. 
Kamióny odstavujú pri zástavke pri Športklube, robia tam neporiadok. Chceli sme tam urobiť 
parkovisko pre osobné motorové vozidlá. Nie je to moţné, lebo  2/3 plochy vlastní obec a 1/3 
má obecný urbariát, s ktorým teraz nemôţme uzatvoriť zmluvu o nájme .   
 
E) P. Štrbina navrhol hlavnému kontrolórovi za jeho prácu odmenu za 1. štvrťrok vo výške 
30% zo základného platu. P. kontrolór vzorne pracuje, vie vysvetliť prerokovávanú 
problematiku, zúčastňuje sa zasadnutí komisií.  
Starosta uviedol, ţe spolupráca s hlavným kontrolórom je veľmi dobrá,  keď je to potrebné, 
k určitým veciam si  ţiada  jeho  stanovisko a on je vţdy ochotný pomôcť pri riešení daných 
skutočností.  Doporučil odmenu schváliť. 
Viac príspevkov do diskusie nebolo. 
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať. 
Hlasovanie: 

                  Prítomní : všetci 
Za: všetci 
Viac príspevkov do diskusie nebolo 
 
Bod č. 9 -  Ukončenie 
Starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
V Liskovej,  14.  mája  2012 
 
Zapisovateľka :  Jana Tomková               ................................ 
 
Overovatelia:  Veronika Daňová              ................................ 
 
                       Peter Chovan                    ................................ 
 
 
 
                                                                                                Ing. Jozef Murina 
                                                                                                   starosta obce  
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Príloha č. 1 
 

Ing. Ferdinand Piroh,   hlavný  kontrolór   obce  Lisková 

Stanovisko                                                                                                        

hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Lisková za rok 2011 

 
1.  ÚVOD 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  V súlade s § 18 f, ods. 1c zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v úplnom znení 

neskorších zmien,   p r e d k l a d á m  odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce 

k záverečnému účtu obce Lisková za rok 2011.  Záverečný účet obce Lisková za rok 2011 

bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 16, ods.5 a spĺňa zákonom 

stanovené náležitosti t.j: 

a/ údaje o plnení  rozpočtu    / bežné príjmy a bežné výdavky,  kapitálové príjmy  a kapitálové 

    výdavky, finančné operácie / 

b/ údaje o hospodárení rozpočtovej organizácie / Základná škola s materskou školou /  

c/ hodnotenie plnenia programov obce 

d/ bilanciu aktív a pasív k 31.12.2011 

e/ prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011 

f/ použitie prebytku  hospodárenia 

 

Obec splnila svoju zákonnú povinnosť a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy č. 583/2004 Z.z., § 16  ods. 3    a dala si overiť svoju účtovnú závierku a svoje 

rozpočtové hospodárenie audítorom. 

 

V zmysle  § 9, ods. 2 zákona č. 369/1990 Z.z.o obecnom zriadení  v znení neskorších zmien 

obec si splnila svoju zákonnú povinnosť a návrh Záverečného účtu obce za rok 2011 zverejnila 

15 dní pred jeho schválením Obecným zastupiteľstvom spôsobom v obci obvyklým / dňa 27 .4. 

2012 na úradnej tabuli OÚ  pred KD  ako aj na internetovej stránke obce/ 

 

2.  STANOVISKO K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU PODĽA JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ 

 

a/    Zákonnou súčasťou návrhu záverečného účtu obce je plnenie rozpočtu obce. 

Obecné zastupiteľstvo /ďalej OZ/ v Liskovej schválilo  Rozpočet obce na rok 2011 uznesením 

č. 382/A/2 zo dňa 25.11.2010 ako vyrovnaný rozpočet . V priebehu roka 2011 bol Rozpočet 

obce upravený 3 krát . Zmeny rozpočtu boli vykonané v súlade so zákonom o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znz. O Rozpočtových opatreniach obec 

vedie predpísanú evidenciu. 

Prvá zmena Rozpočtu bola prevedená Rozpočtovým opatrením č.1 - schválená uznesením OZ 

č. 35  zo dňa 28.2.2011     

Druhá  zmena Rozpočtu  bola prevedená Rozpočtovým opatrením č. 2  -schválená  uznesením     

OZ  č.97   zo dňa  28.7.2011.      

Tretia zmena Rozpočtu bola prevedená  Rozpočtovým opatrením č. 3 –   schválená uznesením  

OZ č. 160/A/1  zo dňa 12.12.2011. 

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov  / v € / 

 

                                                  pôvodný rozpočet  upravený rozpočet   skutočnosť   % plnenia 

 A/ Bežný rozpočet                                                                                                     

 Bežné  príjmy obce                          788 242                  893 643             911 387 
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 z toho : Daňové príjmy                    491 473                  539 640             546 742 

              Nedaňové príjmy                  18 339                    23 557               32 765 

              Dotácie                               278 430                  330 446             331 880 

 Bežné príjmy školy -vlastné                       0                    20 150               24 721 

 Bežné príjmy spolu                        788 242                  913 793            936 108            102,44 

 

 Bežné výdavky obce                        308 033                  411 829            362 979 

 Bežné výdavky školy                       404 335                  414 969            436 506 

 Bežné výdavky spolu                     712 368                   826 798            799 485             96,70 

 Rozdiel  / BP – BV /                         75 874                     86 995            136 623           157,05 

 

 B/ Kapitálový rozpočet 

 Kapitálové príjmy obce                              0               1 117 406          1 113 434 

 Kapitálové príjmy školy                             0                             0                        0 

 Kapitálové príjmy spolu                          0               1 117 406          1 113 434            99,64 

 

 Kapitálové výdavky obce                  75 874              1 389 074          1 345 271 

 Kapitálové výdavky školy                          0                            0                        0 

 Kapitálové výdavky spolu              75 874               1 389 074          1 345 271           96,85 

 Rozdiel   / KP – KV /                    - 75 874               - 271 668          -  231 837            85,34 

 

 S p o l u   / P – V /                                                                                 -  95 214 

 

 C/ Finančné operácie 

  FO – príjmové                                                              184 673             184 673 

  FO – výdavkové                                                                      0                       0 

  Rozdiel   /FOP – FOV /                                              184 673             184 673          100,00 

 

  S p o l u 

  Schodok rozpočtu                                                                                  - 95 214 

  FO - príjmové                                                                                        184 673 

  Prebytok FO  / rezervného fondu /                                                        89 459      

 Bežné príjmy  

    Najvyšší príjem obce je z výnosu dane z príjmov FO – je to vlastný príjem poskytnutý obci 

zo ŠR . Tento bol v mesiaci október 2011  MF SR upravený na sumu 409 578 € .     Obci  boli  

k   31.12.2011  poukázané   prostriedky  zo ŠR vo výške   405 859  €, čo predstavuje   plnenie 

99,1  % zo  schváleného rozpočtu.   Z tohto  príjmu  bolo  financované  školstvo –   originálne 

kompetencie pre  MŠ,  ŠJ,  školský klub detí,  opatrovateľská  činnosť  a  boli  zabezpečované 

samosprávne funkcie obce                                                                                                                                 

Ďalšou významnou zložkou daňových príjmov je daň z nehnuteľností.   Daňové subjekty PO, 

FO a občania – uhradili daň vo výške 129 715 €   / rozpočtované  118 696 € /.               

Poplatky za komunálny a drobný stavebný odpad predstavujú čiastku  10 168 €. 

Nedaňové príjmy boli vyššie  o  9 208 € .     Celkom  nedaňový  príjem predstavuje čiastku   32 

765 €.  Vyšší príjem nerozpočtovaný, bol za pokuty, správne poplatky vo výške 6 416 €.  

 

          Dôležitou súčasťou príjmov obce v r. 2011 boli poskytnuté dotácie od štátnych 

organizácií- celková čiastka  331 880 €   - na školstvo /prenesené kompetencie ZŠ, vzdelávacie 

poukazy, predškolské vzdelávanie/ od Krajského školského úradu,  na matriku, evidenciu 

obyvateľstva, na sčítanie obyvateľov, domov a bytov od Obvodného úradu Ružomberok,  

z Krajského stavebného úradu na stavebný úrad,  z Krajského úradu  pre   cestnú dopravu , 

z Krajského úradu pre životné prostredie,    z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na 

aktivačnú činnosť a VPP, sociálnu činnosť, hmotnú núdzu. 
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 Bežné výdavky boli použité na zabezpečovanie samosprávneho chodu obce a jej hlavné 

funkcie. Výdavky obce a školy boli rozpočtované v 12 - tich programoch Programového 

rozpočtu obce. 

Plnenie Programového rozpočtu za rok 2011 je uvedené v Záverečnom účte obce Lisková za 

rok 2011.                                                               

Nižšie výdavky oproti dosiahnutým príjmom predstavujú prebytok bežného rozpočtu 

v čiastke  136 623 €, tým bola splnená podmienka § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 v znp 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorej by mal byť bežný rozpočet 

vyrovnaný alebo prebytkový. 

 

Kapitálový rozpočet  

Podľa toho istého ustanovenia môže byť kapitálový rozpočet schodkový, pokiaľ je dodržaná 

podmienka vyrovnanosti celého rozpočtu, tzn., že schodok kapitálového rozpočtu musí byť 

krytý prebytkom bežného rozpočtu a rozpočtu finančných operácií.                                            

Kapitálové príjmy – dotácia na akciu „Revitalizácia verejných priestranstiev v obci“  vo výške 

929 134 € a dotácia na nákup auta Fumo z programu „Zlepšenie kvality ovzdušia – ochrana 

prírody“ vo výške  184 300 €. Celkom kapitálové príjmy  1 113 434 €. 

 

Kapitálové výdavky dosiali čiastku 1 345 271 €.  V nich sú zahrnuté výdavky na kúpu 

kultúrneho domu od PD Lisková vo výške 144 090 €, projektovú dokumentáciu na nadstavbu 

manzardovej strechy budovy Športklubu vo výške 4 000 €, výstavba inžinierskych sietí –cesta, 

plyn- Vyšné záhumnie vo výške  30 330 €, výdavky na revitalizáciu verejných priestranstiev 

v obci – čiastka  967 903 €,  dodávka auta Fumo – čiastka 198 600 €. 

Vyššie výdavky oproti príjmom predstavujú schodok kapitálového rozpočtu v čiastke 

231 837 €.  Schodok kapitálového rozpočtu bol sčasti krytý prebytkom bežného rozpočtu 

a príjmovými finančnými operáciami – čiastkou 184 673 €  / z rezervného fondu obce 173 888 

€,  fin.prevod z povodní z roka 2010 – 10 785 € /. 

 

                                                                   

 

b/ Údaje o hospodárení rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou 

 

Obec ma zriadenú jednu rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou – Základná škola 

s materskou školou, Pod Chočom 550, 034 81 Lisková. 

Prehľad o plnení rozpočtu tejto organizácie je súčasťou záverečného účtu obce Lisková. 

Základná škola prekročila čerpanie výdavkov o povolené čerpanie z vlastných príjmov. 

                                                                  - 4 - 

 

c/  Hodnotenie Programového rozpočtu 

 

     Obec vypracovala  Hodnotenie programového rozpočtu obce Lisková za rok 2011 a toto 

tvorí Prílohu č.2 k Záverečnému účtu. 

 

d/  Bilancia aktív a pasív   / v € / 

 

       Bilancia vybraných aktív a pasív  -  porovnanie 

       AKTÍVA                                         stav k 31.12.2010      stav k 31.12.2011      Rozdiel 

          Majetok 

   A.   Neobežný majetok                           2 381 055                       2 854 047           472 992 

   Al   Dlhodobý nehmotný majetok                          0                                     0                      0 

   All    Dlhodobý hmotný majetok               2 014 911                       2 487 903           472 992 

   Alll   Dlhodobý finančný majetok                366 144                          366 144                      0 

    B.  Obežný majetok                                 827 615                          734 816           - 92 799                                                                                                                                     
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         Finančné účty                                       827 595                          734 816           - 92 779 

         Krátkodobé pohľadávky                               20                                      0                  - 20 

    C. Časové rozlíšenie                                  19 668                            19 091              -   577 

 

        Aktíva celkom                                   3 228 338                       3 607 954            379 616            

 

  

         PASÍVA                                        stav k 31.12.2010         stav k 31.12 2011   Rozdiel 

         Vlastné imanie a záväzky 

   A.  Vlastné imanie                                  1 596 250                      1 710 285            114 035 

         Výsledok hospodárenia                      1 596 250                      1 710 285            114 035 

   B.   Záväzky                                                821 377                          11 187         - 810 190 

   C.   Časové rozlíšenie                                 810 711                     1 886 482        1 075 771 

 

          Pasíva celkom                                   3 228 338                    3 607 954             379 616               

 

 

    Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v € v účtovnom výkaze  Súvaha  Uč.  ROPO  SFOV 

1-01  k 31.12.2011 je  vyrovnaná, kde aktíva  predstavujú  majetok  obce  a  pasíva zdroje 

jeho krytia – fondy.  

 

   Tabuľka dokumentuje vybrané položky súvahy a ich zmenu oproti predchádzajúcemu 

obdobiu.  Z tabuľky vyplýva, že medziročná zmena celkovej hodnoty majetku znamená nárast 

o 379 616 €. Na túto zmenu mal pozitívny vplyv nárast hodnoty neobežného majetku a to 

hlavne dlhodobého hmotného majetku  / dopravné prostriedky, obstaranie dlhodobého 

hmotného majetku /. 

    U obežného majetku došlo v medziročnom porovnaní k poklesu o  - 92 799 €. Ide o pokles 

finančného majetku, čo súvisí s použitím finančných rezerv / prostriedkov rezervného fondu / 

pri kúpe Kultúrneho domu 

 

                                                                  - 5 - 

 

e/   Prehľad o vývoji  dlhu obce k 31.12.2011 

 

 Obec Lisková ku koncu roka 2011 nemá žiadny úver ani pôžičku. 

 

 Obec k 31.12.2011  má záväzky voči zamestnancom  717,79 €  /splatné v 1/2012/,  ide 

o zrážky z miezd, sporenie, poistenie. 

 

Obec k 31.12.2011  evidovala pohľadávky vo výške  54 914,21 € na dani z nehnuteľnosti za 

rok 2011 a minulé roky a  na poplatkoch za TKO vo výške 8 671,83 €  /  ide o poplatky za TKO  

v 2.polroku 2011, uhrádzané v 1.polroku 2012 a pohľadávky z minulých rokov /. 

Na dani za psa je pohľadávka vo výške  17,50 €. Časť pohľadávok už bola zaplatená v 1.Q 

2012. Na neuhradené pohľadávky u troch podnikateľských subjektov bolo začaté exekučné 

konanie – celková suma 54 521,07 €, pre fyzické osoby boli zaslané výzvy na uhradenie výšky 

pohľadávok v celkovej sume 393,14 €. 

 

f/   Rozpočtové hospodárenie obce dosiahlo schodok hospodárenia vo výške  - 95 214 €. 

/rozdiel medzi príjmami obce  2 049 542 €  a výdavkami  2 144 756  €/. 

Tento schodok rozpočtu bol  krytý nevyčerpanými finančnými prostriedkami z r. 2010  /dotácia 

na povodne/ v sume  10 785 €  a finančnými prostriedkami z rezervného fondu v sume  173 888 
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€..  Prebytok nevyčerpaných finančných prostriedkov rezervného fondu v sume  89 459 €  

odporúčam vrátiť späť do rezervného fondu obce. 

 

3.  ZÁVER  

 

     Rozpočet na rok 2011 bol spracovaný v štruktúre podľa programového rozpočtu. 

 

     K účtovnej závierke bola vypracovaná správa audítora k jednotlivým účtovným výkazom, 

v závere ktorej sa konštatuje, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na 

finančnú situáciu Obce  Lisková k 31.12.2011 a na výsledky hospodárenia, v súlade so 

zákonom o účtovníctve, 

 

      Na základe predchádzajúceho zhodnotenie konštatujem, že záverečný účet je spracovaný 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, 

ako aj stav majetku a záväzkov Obce Lisková a preto odporúčam schváliť záverečný účet tak, 

ako je predložený.   

 

Na základe dosiahnutých hospodárskych výsledkov obce Lisková za rok 2011  odporúčam 

Obecnému   zastupiteľstvu   vysloviť      s ú h l a s       s  celoročným  hospodárením  obce 

b e z    v ý h r a d.    
 

 

 

V Liskovej   5.5.2012                                                                       Ing. Ferdinand Piroh 

                                                                                                         hlavný kontrolór obce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

                                                      
 
Príloha č. 2 
 

                 Návrh na udelenie Čestného občianstva obce Lisková                                  
Mgr. Ing. Stanislavovi Culkovi – správcovi rimsko-katolíckej farnosti  Lisková 
 
Návrh predkladá :   Ing. Jozef Murina – starosta obce Lisková 
 
Návrh na uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   s ch v a ľ u j e   udelenie  Čestného občianstva obce 
Lisková  Mgr. Ing. Stanislavovi Culkovi – správcovi rímsko - katolíckej farnosti Lisková, pri 
príleţitosti jeho významného ţivotného jubilea – 50. narodenín a 760. výročia prvej písomnej 
zmienky o obci Lisková 
 
Zdôvodnenie návrhu : Starosta obce v zmysle § 26, bod 2/ ŠTATÚTU OBCE LISKOVÁ 
predkladá Obecnému zastupiteľstvu Lisková návrh na udelenie Čestného občianstva obce 
Lisková  Mgr. Ing. Stanislavovi Culkovi – správcovi rímsko-katolíckej farnosti Lisková  pri 
príleţitosti významného ţivotného jubilea – 50 rokov ţivota  a 760. výročia prvej písomnej 
zmienky o obci Lisková. Vdp. Stanislav Culka počas  15. ročného pôsobenia vo farnosti obce 
Lisková významnou mierou prispieva k obohateniu duchovného ţivota veriacich spoluobčanov 
obce, stará sa o výchovu mládeţe ako aj zveľaďovanie sakrálnych pamiatok v obci. 
 
Mgr. Ing. Stanislav Culka  -  životopis 
 
   Vdp. Mgr. Ing. Stanislav Culka sa narodil  19.mája 1962 v Ruţomberku. Tu preţil aj svoje 
detstvo, základnú školu navštevoval na I.ZŠ v Ruţomberku a v roku 1980 zmaturoval na 
Gymnáziu v Ruţomberku. Po skončení štúdií na Gymnáziu v rokoch 1980 aţ 1984 študoval na 
Obchodnej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, ktorú ukončil štátnou záverečnou 
skúškou a získal vysokoškolský titul inţinier – Ing.  
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V období od roku 1984 do 1990 pracoval najprv v podniku Reštaurácie a jedálne Ruţomberok 
a jeden rok na Mestskom úrade v Ruţomberku. Po neţnej revolúcii v novembri 1989 rozhodol 
sa študovať teológiu a tak v roku 1990 nastúpil do Seminára v Spišskej kapitulu v Spišskom 
Podhradí. V roku 1995 bol vysvätený za diakona a v roku 1996 prijal kňazskú vysviacku z rúk 
otca biskupa  Mons. Prof. Františka Tondru. 
V roku 1996 nastúpil za kaplána do rím.-katolíckej farnosti v Starej Ľubovni. Po ročnom 
pôsobení v Starej Ľubovni ho otec biskup Mons. Prof. František Tondra ustanovil dňom 1.júla 
1997 za správcu rim.-katolíckej farnosti v Liskovej. Tu pôsobí aţ doteraz celých 15 rokov. Za 
jeho pôsobenia v Liskovej si ho veriaci veľmi obľúbili,  mladí v ňom videli veľký vzor a autoritu.  
Hneď v prvom roku svojho pôsobenia spolu s mladými z DOMKY podieľal sa na obnovení 
chodníkov kríţovej cesty na Liskovskú kalváriu a 14.9.1997 na sviatok Povýšenia Svätého 
kríţa sa konala prvá poboţnosť kríţovej cesty. 
V ďalších rokoch uskutočnil s mladými zájazdy – púte, v roku 1998 do Ríma a Vatikánu, kde 
sa zúčastnili audiencie u Svätého Otca, v roku 1999 do pútnického mesta francúzskych Lúrd 
a Paríţa. V roku 2001  na Kvetnú nedeľu  sa v kostole Premenenia Pána uskutočnilo stretnutie 
mládeţe  s  diecéznym biskupom Mons. Prof. Františkom  Tondrom .  Počas pôsobenia 
vdp.Stanislava  Culku je vo farnosti kaţdý rok slávnosť prvého svätého prijímania, pravidelne 
kaţdých 5 rokov je vysluhovaná sviatosť birmovania, denne sa slúţi v kostole svätá omša, 
vysluhuje sa sviatosť krstu, sviatosť manţelstva i odprevádzajú   zosnulí na večný odpočinok . 
Trikrát sa v našom  kostole  konalo dekanátne stretnutie kňazov - rekolekcia   / v máji 1997,   
v novembri 2002,  v máji 2012 /. Aktívne pracuje detský, mládeţnícky aj seniorsky spevokol.  
Vdp. Stanislav Culka vedie vyučovanie náboţenstva v jednotlivých triedach Základnej školy. 
Po obnovení kríţovej cesty, postavení novej kaplnky a kríţov  na Liskovskej kalvárii sa  
pravidelne kaţdý rok  cez Veľkú noc , na Zelený štvrtok a Veľký piatok, konajú  poboţnosti 
kríţovej cesty. Svätá omša a poboţnosť kríţovej cesty sa tu koná aj na sviatok 
Sedembolestnej Panny Márie – 15.septembra.  
     Vdp. Stanislav Culka svojím vystupovaním, svojimi postojmi, ale aj príhovormi v homíliách  
na sv. omšiach snaţí sa nabádať na dodrţiavanie dobrých medziľudských vzťahov, susedské 
spolunaţívanie, jemu sú vlastné čo najlepšie ekumenické hodnoty medzi veriacimi katolíckej aj 
evanjelickej cirkvi. Je potrebné vyzdvihnúť jeho záujem o dianie v obci, záujem o šport, ale  aj 
činnosť ostatných spoločenských organizácií v obci. Na vysokej úrovni je jeho spolupráca 
s vedením obce, tak z predchádzajúcim ako aj súčasným starostom, s poslancami Obecného 
zastupiteľstva a pracovníkmi Obecného úradu. 
 
Za 15 -  ročné pôsobenie vdp.Stanislava Culku vo farnosti sa uskutočnilo veľa prác na obnove 
a údrţbe cirkevného majetku a sakrálnych pamiatok v obci. 
      - v roku 1999 – odvetranie kostola 

- v roku 2000 – svojpomocné vybudovanie sociálnych zariadení v budove cirkevnej školy 
                       -  rekonštrukcia zvonov vo veţi kostola – el. pohon 
- v roku 2001 – rekonštrukcia vnútorných priestorov fary 
                       -  vymaľovanie svätyne v kostole Premenenia Pána 
                       -  dlaţba okolo kostola Premenenia Pána a vo fare 
- v roku 2002 - nová vonkajšia fasáda na budove fary a cirkevnej škole 
- v roku 2003 – vonkajšie osvetlenie kostolnej veţe 
                      -  oprava podláh v miestnostiach  budovy fary 
- v roku 2004 -  nová vonkajšia fasáda na kostole a veţi 
                       -  vonkajšia obnova hodín 
- v roku 2005 – obnova centrálneho kríţa v cintoríne 
                       -  obnova vstupnej brány do cintorína 
- v roku 2006 – nový zvon sv. Jána evanjelistu  - pri 70.výročí kostola  
                       -  poţehnanie troch nových kríţov na Liskovskej kalvárii 
- v roku 2007 – obnova náterov lavíc v kostole   
                       - ozvučenie kostola 
                       - generálna oprava organu v kostole 
                       -  obnova a poţehnanie kríţov / na Kútnych, na Chvalisku, na Kopaniciach / 
- v roku 2009 – výstavba kaplnky na Liskovskej kalvárii – zasvätenej   nepoškvrnenému 
                                                                                             počatiu Panny Márie    

- výstavba malej kaplnky na začiatku kríţovej cesty    
                             - rekonštrukcia strechy na budove fary – prekládka krytiny 
      - v roku 2010 – rekonštrukcia kaplnky sv. Jána Nepomuckého v cintoríne 
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                            -  mramorové kríţe na Liskovskej kalvárii  
                            - vymaľovanie kostola – interiér, rekonštrukcia plyn. vykurovania kostola 
      - v roku 2011 – oprava vonkajšieho sokla kostola 
    Okrem týchto prác bolo vykonané mnoho drobných prác na úpravách a skrášľovaní areálu 
kostola, fary, cirkevnej školy ale aj ostatných sakrálnych pamiatok na území obce. 
 
Rodina vdp. Mgr. Ing.Stanislava Culku ţije v Ruţomberku. Po úmrtí matky v roku 2007 býva 
jeho otec spolu s bratom a jeho rodinou v Ruţomberku, druhý brat s rodinou ţije v Bratislave. 
 
V Liskovej: 14.5.2012 
Spracoval : Ing. Ferdinand Piroh                                     Predkladá: Ing. Jozef Murina 
                                                                                                                starosta obce 
 
 
 
 
 
Príloha č. 3 

Návrh na udelenie Čestného občianstva obce Lisková                 
  Ing. Andreasovi Hahnovi – starostovi mesta Kravaře, Česká republika 

 
Návrh predkladá :   Ing. Jozef Murina – starosta obce Lisková 
 
Návrh na uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo v Liskovej   s ch v a ľ u j e   udelenie  Čestného občianstva obce 
Lisková Ing. Andreasovi Hahnovi – starostovi mesta Kravaře, Česká republika, pri príleţitosti 
 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Lisková 
 
Zdôvodnenie návrhu : Starosta obce v zmysle § 26, bod 2/ ŠTATÚTU OBCE LISKOVÁ 
predkladá Obecnému zastupiteľstvu Lisková návrh na udelenie Čestného občianstva obce 
Lisková Ing. Andreasovi Hahnovi – starostovi druţobného mesta Kravaře, Česká republika,  
pri príleţitosti 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci Lisková.  Ing. Andreas Hahn počas 
10 -  ročného pôsobenia vo funkcii starostu druţobného mesta Kravaře  sa veľmi aktívne 
podieľa na rozvíjaní a prehlbovaní vyše 40- ročnej druţby medzi mestom Kravaře a obcou 
Lisková.  
 
Ing. Andreas Hahn -  životopis 
 
    Ing. Andreas Hahn sa narodil 18.2.1968 ako starší z dvoch synov manţelov Hahnovcov 
z Kravař.  Po absolvovaní Základnej školy v Kravařoch  nastúpil na Strednú priemyselnú školu 
strojnícku v Opave a po  maturite pokračoval v štúdiu na Vysokej škole banskej, fakulte 
strojníckej v Ostrave, ktorú ukončil promóciou a získal vysokoškolský titul inţinier – Ing. 
    Dvojročnú náhradnú vojenskú sluţbu po ukončení štúdií absolvoval na Mestskom úrade 
v Kravařoch  a tak sa po prvýkrát  zoznámil s prácou na pracovisku, ktoré sa mu v neskorších 
rokoch stalo osudným.  Predtým, kým sa „upísal“ mestskému úradu, ešte pracoval 
v súkromnej stavebnej firme. 
    Po úspešnom zvládnutí výberového konania sa od 1.9.1999 stal nástupcom pána 
Jarkulischa na poste tajomníka Mestského úradu v Kravařoch  a s vervou  jemu vlastnou sa 
pustil do riadenia práce i potrebných opráv budovy úradu. Funkciu tajomníka MsÚ Kravaře 
vykonával aţ do komunálnych volieb v roku 2002. 
    V jeseni roku 2002 kandidoval ako nezávislý kandidát za stranu ODS na funkciu starostu 
mesta Kravaře. Jeho kandidatúra bola úspešná a pre volebné obdobie  2002 aţ 2006 sa stal 
starostom Kravař. 
    Úspešnú kandidatúru na starostu Kravař zopakoval aj vo volebnom období  2006 – 2010 
a následne aj v tomto volebnom období  2010 – 2014. 
   Okrem práce v meste je v posledných dvoch volebných obdobiach úspešný aj ako krajský 
poslanec  / zasupitel / Moravskoslezského kraja v Ostrave, kde pracuje v komisii dopravy. 
Taktieţ v tohoročných jesenných krajských voľbách sa bude uchádzať za ODS o dôveru 
voličov. 
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    Výpočet akcií a činností v meste, ktoré sa za takmer 10 ročné pôsobenie starostu Andreasa 
Hahna v Kravařoch vytvorili je úctihodný. Za všetky stačí vymenovať  najväčšiu 
a najrozsiahlejšiu akciu všetkých dôb – Čistiareň odpadových vôd, ďalej športovo-spoločenský 
areál  Buly – Aréna,  Aquapark,  veľké a malé golfové ihrisko,  detské ihrisko, poţiarna 
zbrojnica,  rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy, Domov pre seniorov sv. Hedvigy, 
kruhový objazd v meste,  atď. 
 
 
                                                              - 2 - 
 
    Mesto Kravaře pod vedením starostu Ing. Andreasa Hahna je známe bohatým spoločensko 
– kultúrno – športovým ţivotom.  Známe sú významné akcie na zámku v Kravařoch : 
„Velikonoce na zámku“ a „Vánoce na zámku“, rôzne iné podujatia na zámku,  druhá najväčšia 
púť v ČR „Kravařský  svätobartolomejský odpust“,  „športový deň v Buly Aréne“ apod. 
Výborná spolupráca je pri akciách poriadaných  Zdruţením obcí Hlučínska i spolupráca 
s Farským úradom  Kravaře. 
Za pôsobenia starostu Ing.Hahna sa zaktivizovali druţobné vzťahy v rámci troj- druţby medzi 
poľskými Woţnikami, českými Kravařami a našou obcou Lisková. Znovu sa obnovili druţobné 
styky a výmena skúseností medzi Základnými školami Kravař a Liskovej. 
Vedenie mesta Kravaŕe pomohlo našej obci pri zariaďovaní kaplniek na Liskovskej kalvárii 
aj v miestnom cintoríne. 
    Ing.Andreas Hahn so svojimi kolegami uţ mnohokrát navštívil našu obec Lisková, je 
pravidelným účastníkom  obecného výstupu na Veľký Choč, zúčastnil sa zájazdov  
s dôchodcami do našej obce, i zájazdov s pracovníkmi úradu. Jeho záľubami je cestovanie, 
šport, turistika, zahradkárčenie. Je ţenatý so svojou manţelkou Ţanetou, má dve dcéry 
Nikolku  a Sabinku. 
     
 
 
V Liskovej. 14.5.2012 
Spracoval : Ing. Ferdinand Piroh                                       Predkladá:  Ing. Jozef Murina 
                                                                                                                   


